BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 587 · dijous 23 d’abril de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de liquiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les empreses i els ciutadans durant
el confinament
311-01526/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer del 2020 per a afrontar la
pandèmia de Covid-19
311-01542/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a prevenir la violència masclista durant el confinament i per a atendre les
situacions d’urgència i l’acolliment de víctimes
311-01552/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per a afrontar l’emergència de la
Covid-19
311-01553/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualitat sanitària i
l’epidèmia provocada per la Covid-19 a Catalunya
311-01556/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Covid-19
311-01561/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no
s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les mútues d’accident de treball
si el 30 de març de 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema sanitari públic
311-01562/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions adoptades per a evitar la propagació i el contagi de la Covid-19 a les residències de
gent gran
311-01563/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les residències per a gent gran en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01572/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal
del Departament d’Interior amb relació a l’acompliment de les tasques dels servidors
públics per a lluitar contra la Covid-19
311-01597/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acció exterior amb
relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01600/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no
s’han activat els bombers voluntaris i s’ha limitat l’actuació dels bombers professionals
311-01603/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no
es van apartar els professionals dels serveis públics d’emergència per a evitar que
es contagiessin amb la Covid-19
311-01604/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que prendran les delegacions del Govern a l’exterior per a minimitzar les conseqüències
econòmiques de la Covid-19 en les pimes i els autònoms
311-01615/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines accions legislatives proposarà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la
recuperació econòmica
311-01620/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del
sector del turisme
311-01621/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del
sector del comerç
311-01622/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com es garantirà el
compliment dels protocols de seguretat a les empreses quan es normalitzi la situació laboral
311-01623/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quina serà l’efectivitat
dels ajuts i les prestacions per als autònoms i les petites i mitjanes empreses
311-01624/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes
per a recuperar el turisme
311-01630/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de permetre canvis en les matrícules universitàries arran de la Covid-19
311-01631/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi de
la Covid-19 en els ajuts previstos per als incendis del 2019, els aiguats de l’octubre
del 2019 a la Conca de Barberà i el temporal Gloria
311-01638/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de contingència
per a garantir les mesures sanitàries i laborals dels temporers del sector agroalimentari
311-01639/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la crisi
de la Covid-19 ha afectat el funcionament de les llotges i com s’han organitzat les
confraries
311-01640/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució alimentària
311-01641/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya de recollida de la fruita
311-01642/12
Substanciació

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’ajut
adoptades per a minimitzar l’impacte de la Covid-19 en el sector agrícola i ramader
311-01645/12
Substanciació

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a
afrontar la crisi en l’àmbit de la pagesia i la transició cap a la sobirania alimentària
311-01646/12
Substanciació

16

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té un protocol d’actuació per a
evitar contaminacions en cas d’accidents en plantes químiques
314-06376/12
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la qualitat de
l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06403/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions presentades a l’Ajuntament del Vendrell amb relació al mal estat de l’aigua de la desembocadura de la
riera del Vendrell
314-06404/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en marxa un estudi sobre els efectes del mal estat de l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06405/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està en perill l’espai de recuperació dels Caus pel mal estat de l’aigua de la riera del Vendrell
314-06406/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Associació Salvem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la gestió dels terrenys de l’antiga
Radio Liberty
314-06474/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no gestiona directament l’eliminació dels edificis encara existents als terrenys de l’antiga Radio
Liberty a la platja de Pals
314-06475/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel projecte Aquam als
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06476/12
Resposta del Govern
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els promotors
del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06477/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del projecte Aquam
amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la
platja de Pals
314-06478/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb relació als
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06479/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’abandonament i de risc
d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06480/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del conveni amb
l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar les edificacions existents de
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06481/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no va autoritzar l’obertura de les comportes dels embassaments
del Ter davant els anuncis de fortes tempestes
314-06625/12
Resposta del Govern

23

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de liquiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les empreses i els ciutadans durant
el confinament
311-01526/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer del 2020 per a afrontar la
pandèmia de Covid-19
311-01542/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a prevenir la violència masclista durant el confinament i per a atendre les
situacions d’urgència i l’acolliment de víctimes
311-01552/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per a afrontar l’emergència de la
Covid-19
311-01553/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualitat sanitària i
l’epidèmia provocada per la Covid-19 a Catalunya
311-01556/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Covid-19
311-01561/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions adoptades per a evitar la propagació i el contagi de la Covid-19 a les residències de
gent gran
311-01563/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les residències per a gent gran en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01572/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal
del Departament d’Interior amb relació a l’acompliment de les tasques dels servidors
públics per a lluitar contra la Covid-19
311-01597/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acció exterior amb
relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01600/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no
s’han activat els bombers voluntaris i s’ha limitat l’actuació dels bombers professionals
311-01603/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no
es van apartar els professionals dels serveis públics d’emergència per a evitar que
es contagiessin amb la Covid-19
311-01604/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que prendran les delegacions del Govern a l’exterior per a minimitzar les conseqüències
econòmiques de la Covid-19 en les pimes i els autònoms
311-01615/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines accions legislatives proposarà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la
recuperació econòmica
311-01620/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del
sector del turisme
311-01621/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del
sector del comerç
311-01622/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com es garantirà el
compliment dels protocols de seguretat a les empreses quan es normalitzi la situació laboral
311-01623/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quina serà l’efectivitat
dels ajuts i les prestacions per als autònoms i les petites i mitjanes empreses
311-01624/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes
per a recuperar el turisme
311-01630/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de permetre canvis en les matrícules universitàries arran de la Covid-19
311-01631/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi de
la Covid-19 en els ajuts previstos per als incendis del 2019, els aiguats de l’octubre
del 2019 a la Conca de Barberà i el temporal Gloria
311-01638/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de contingència
per a garantir les mesures sanitàries i laborals dels temporers del sector agroalimentari
311-01639/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la crisi
de la Covid-19 ha afectat el funcionament de les llotges i com s’han organitzat les
confraries
311-01640/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució alimentària
311-01641/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya de recollida de la fruita
311-01642/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’ajut
adoptades per a minimitzar l’impacte de la Covid-19 en el sector agrícola i ramader
311-01645/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a
afrontar la crisi en l’àmbit de la pagesia i la transició cap a la sobirania alimentària
311-01646/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb una altra diputada del SP CUP-CC

41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
pel Govern de l’Estat per a afrontar l’emergència sanitària provocada per la Covid-19
en l’àmbit de l’Administració de justícia
311-01674/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
pel Departament de Justícia per a facilitar el teletreball als professionals i operadors
de l’Administració de justícia durant la crisi de la Covid-19
311-01675/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
pel Departament de Justícia per a millorar l’atenció i el servei al Registre Civil de
Barcelona durant la crisi de la Covid-19
311-01676/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a lluitar contra la Covid-19 en l’àmbit penitenciari
311-01710/12
Anunci: Esperanza García González, del SP PPC

43

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció
que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07141/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07142/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07143/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció i
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
314-07144/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciutadana dels
Mossos d’Esquadra
314-07145/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contenidors per al
material de protecció contra la Covid-19 que ha adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07146/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ulleres de protecció i
vestits de partícules que ha adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07147/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desinfeccions a les
comissaries, als uniformes i als vehicles dels Mossos d’Esquadra
314-07148/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades
i d’actuacions practicades pels agents dels Mossos d’Esquadra per l’incompliment
del confinament
314-07149/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a cobrir el confinament de la conca d’Òdena
314-07150/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la unitat de
trànsit dels Mossos d’Esquadra destinats al control de les xarxes viàries del 13 de
març de 2020 ençà
314-07151/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la unitat de
trànsit dels Mossos d’Esquadra destinats al control de les xarxes viàries d’accés a
les grans ciutats del 13 de març de 2020 ençà
314-07152/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions i de posades a disposició judicial que s’han fet per incompliment del confinament
314-07153/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals tramitades pels agents dels Mossos d’Esquadra a causa de malaltia comuna o de llarga
durada per la Covid-19 del març del 2020 ençà
314-07154/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions conjuntes
o coordinades amb altres cossos policials i l’exèrcit que han fet els Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07155/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tancaments de locals comercials o de lleure que han dut a terme els Mossos d’Esquadra del 13 de
març de 2020 ençà
314-07156/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a cobrir les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07157/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades
a les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07158/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a
cobrir l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció a França entre el 13 i el 16 de
març de 2020
314-07159/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades a l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció a França entre el 13 i el 16 de
març de 2020
314-07160/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a
cobrir la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en direcció a Amposta entre el 13 i el 16
de març de 2020
314-07161/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades a la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en direcció a Amposta entre el 13 i el 16
de març de 2020
314-07162/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a
cobrir l’autopista AP-2, l’autovia A-22 i la carretera C-12 en direcció a Saragossa i
Osca entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07163/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades
a l’autopista AP-2, l’autovia A-22 i la carretera C-12 en direcció a Saragossa i Osca
entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07164/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de reforç destinats a les regions policials del Pirineu Occidental, Girona i el Camp de Tarragona
entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07165/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció d’un protocol de prevenció de la Covid-19 al Cos de Mossos d’Esquadra
314-07166/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de cursos per als
agents dels Mossos d’Esquadra sobre la prevenció del contagi de la Covid-19
314-07167/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents traslladats a
altres serveis amb menor exposició al contagi de la Covid-19
314-07168/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de
detecció del contagi de la Covid-19 adquirides per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-07169/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de
detecció del contagi de la Covid-19 practicades als agents dels Mossos d’Esquadra
314-07170/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència al Cos de Mossos d’Esquadra o al Departament d’Interior d’un responsable d’autoritzar les donacions de
material de protecció a les regions policials amb motiu de la Covid-19
314-07202/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un protocol d’actuació
al Cos de Mossos d’Esquadra, al servei del 112 i al Cos de Bombers amb motiu de
la crisi sanitària provocada per la Covid-19
314-07203/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents del Cos de
Mossos d’Esquadra que han sol·licitat mesures especials perquè tenen en l’entorn
familiar persones d’alt risc de contagi de la Covid-19 del març del 2020 ençà
314-07204/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presentades i tramitades d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra que han sol·licitat mesures especials perquè tenen en l’entorn familiar persones d’alt risc de contagi de la
Covid-19 del març del 2020 ençà
314-07205/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dutes a
terme pels Mossos d’Esquadra amb relació als ciberdelictes comesos del març del
2020 ençà
314-07206/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de les unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07207/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del pagament de
les despeses de funcionament i de les nòmines delegades dels concerts educatius
314-07255/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si durant el temps que les escoles
concertades han estat tancades s’han pagat les despeses de funcionament i les
nòmines delegades
314-07256/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a minimitzar l’impacte de la suspensió d’activitats sobre les escoles concertades
314-07257/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ajudar
les famílies de les escoles concertades que hagin vist reduït els ingressos arran de
la crisi de la Covid-19
314-07258/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el disseny de les eines tecnològiques per a facilitar a la comunitat educativa continuar la docència telemàticament
314-07259/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis subscrits amb companyies del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar
l’educació per sistemes telemàtics
314-07260/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació virtual del personal
docent amb relació a les eines d’educació per via telemàtica
314-07261/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que han rebut atenció
educativa domiciliària durant els cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 i els mestres que hi han participat
314-07324/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació temporal d’ocupació presentats en els centres sanitaris i altres àmbits empresarials
314-07335/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos sanitaris privats que
s’han posat a disposició del sistema de salut públic
314-07336/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

66
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures de liquiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les
empreses i els ciutadans durant el confinament
311-01526/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha
hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer
del 2020 per a afrontar la pandèmia de Covid-19
311-01542/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a prevenir la violència masclista durant el
confinament i per a atendre les situacions d’urgència i l’acolliment
de víctimes
311-01552/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per
a afrontar l’emergència de la Covid-19
311-01553/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’actualitat sanitària i l’epidèmia provocada per la Covid-19 a
Catalunya
311-01556/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.
1.25.10. Preguntes orals en comissió

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Covid-19

BOPC 587
23 d’abril de 2020

311-01561/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu
pel qual no s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les
mútues d’accident de treball si el 30 de març de 2020 no hi havia llits
disponibles en el sistema sanitari públic
311-01562/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
actuacions adoptades per a evitar la propagació i el contagi de la
Covid-19 a les residències de gent gran
311-01563/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020,
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió
de les residències per a gent gran en el context de crisi sanitària per
l’epidèmia de Covid-19
311-01572/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020,
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
política de personal del Departament d’Interior amb relació a
l’acompliment de les tasques dels servidors públics per a lluitar
contra la Covid-19
311-01597/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.
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311-01600/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
tinguda el 15.04.2020, DSPC-C 500.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó
per la qual no s’han activat els bombers voluntaris i s’ha limitat
l’actuació dels bombers professionals
311-01603/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó
per la qual no es van apartar els professionals dels serveis públics
d’emergència per a evitar que es contagiessin amb la Covid-19
311-01604/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures que prendran les delegacions del Govern a l’exterior per
a minimitzar les conseqüències econòmiques de la Covid-19 en les
pimes i els autònoms
311-01615/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
tinguda el 15.04.2020, DSPC-C 500.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
quines accions legislatives proposarà el Departament d’Empresa i
Coneixement per a contribuir a la recuperació econòmica
311-01620/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-01621/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines
mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a
contribuir a la recuperació del sector del comerç
311-01622/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com es
garantirà el compliment dels protocols de seguretat a les empreses
quan es normalitzi la situació laboral
311-01623/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quina
serà l’efectivitat dels ajuts i les prestacions per als autònoms i les
petites i mitjanes empreses
311-01624/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions previstes per a recuperar el turisme
311-01630/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-01631/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’afectació de la crisi de la Covid-19 en els ajuts previstos per als
incendis del 2019, els aiguats de l’octubre del 2019 a la Conca de
Barberà i el temporal Gloria
311-01638/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla
de contingència per a garantir les mesures sanitàries i laborals dels
temporers del sector agroalimentari
311-01639/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
manera com la crisi de la Covid-19 ha afectat el funcionament de les
llotges i com s’han organitzat les confraries
311-01640/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
distribució alimentària
311-01641/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
campanya de recollida de la fruita
311-01642/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures d’ajut adoptades per a minimitzar l’impacte de la Covid-19
en el sector agrícola i ramader
311-01645/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a afrontar la crisi en l’àmbit de la pagesia i la transició
cap a la sobirania alimentària
311-01646/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el
17.04.2020, DSPC-C 478.

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té un protocol
d’actuació per a evitar contaminacions en cas d’accidents en plantes
químiques
314-06376/12
Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06376/12 us informo del següent:
En casos d’emergència química, el Govern disposa del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya - Plaseqcat. Aquest Pla d’Emergència Exterior
és el marc orgànic i funcional per a fer front a les emergències per accidents greus
amb substàncies perilloses prèviament analitzats, classificats i majoritàriament avaluats on s’estableix l’esquema de coordinació de les autoritats, organismes i serveis
cridats a intervenir, els recursos humans i els materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Així mateix, les Unitats i els Organismes de la Generalitat que es mobilitzen immediatament en cas d’accident en plantes químiques són diversos, i cadascun d’ells,
també actuen d’acord amb les funcions i competències que tinguin assignades. Per
exemple, i entre d’altres, la Secretaria General de Seguretat Industrial, els bombers
de la Generalitat, Protecció civil, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC).
Pel que fa a les competències pròpies i assignades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) les actuacions dutes a terme, en l’incendi de la planta de DITECSA, i les previstes d’acord amb la Llei 26/2007 de Responsabilitat ambiental, són les següents:
1. Ateses les afectacions als béns naturals es va iniciar immediatament després
dels fets un expedient d’exigència de Responsabilitat ambiental.
2. Atès que les actuacions urgents per controlar la situació i evitar nous danys als
inicialment causats ja van ser coordinades per ACA, ARC, Protecció civil i les altres
unitats competents, el procediment d’exigència de Responsabilitat ambiental s’inicia
amb diverses actuacions prèvies orientades a valorar, determinar i quantificar els
danys que s’hagi pogut causar a les figures de protecció de la Llei, en concret, les
aigües subterrànies i superficials, als sols, a les espècies silvestres i als seus hàbitats.
3. Un cop s’hagi determinat els danys causats d’acord amb l’establert a la Llei
26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, s’exigirà a l’activitat
responsable, independentment de l’existència o no de dolo o culpa, a redactar, executar i sufragar un projecte de reparació dels danys identificats, avaluats i quantificats
per restituir els bens ambientals a l’estat anterior a l’accident. Aquest projecte serà
validat, o en el seu cas, esmenat per la DGQACC, així com el seu seguiment fins
assolir els objectius de qualitat exigits.
Quant a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(DGPEIS), aquesta disposa de la Instrucció 00/27 V1 de Primera actuació en serveis amb matèries perilloses:
(http://emergencies.intranet/qualitat/docs/INT_0027_v1_MMPP.pdf).
Aquesta Instrucció va dirigida a tot el personal operatiu de la DGPEIS i és aplicable en tots aquells serveis amb presència de matèries perilloses implicades, tant
en establiments fixes com en el seu transport.
En concret, pel que fa als criteris d’actuació s’estableix:
«6.7.1. Protegir l’entorn
Que l’accident no pugui desenvolupar “nous” accidents. Algunes actuacions possibles:
− Refrigerar elements vulnerables propers en cas d’incendi.
− Prevenir incendi (anul·lar fonts d’ignició, cobertura d’escuma, projecció d’aigua
polvoritzada...)
− Assegurar elements no estables.
− Evitar o limitar l’afectació al medi natural»
Barcelona, 12 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la
qualitat de l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06403/12
Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-06403/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06404/12 a 31406406/12
Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal
de proporcionar una major cohesió a la informació.
L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Riera de la Bisbal depura les aigües dels municipis de la Bisbal del Penedès, Albinyana, Santa Oliva, Banyeres del
Penedès i el Vendrell. Aquesta EDAR compta amb un sistema de tractament terciari
que permet la reutilització de les aigües depurades pel sistema fisicoquímic convencional. El tractament terciari permet garantir la qualitat de l’aigua que surt de la depuradora per sobre dels estàndards legals establerts.
Tot i així, la depuradora es troba ubicada a 15 km de la desembocadura de la
riera al mar, i això permet que, de forma aleatòria, al llarg del recorregut puguin
existir abocaments o entrades d’elements perjudicials per a la qualitat de l’aigua. El
document «IMPRESS 2019», redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i
que conté una anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat humana i una anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua en les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya (consultable en el lloc web de l’ACA1), ja destaca que les principals pressions
que afecten aquesta massa d’aigua són: endegament de la llera, elevada pressió urbana i industrial i abocaments d’aigües pluvials de sistemes unitaris de sanejament.
La qualitat d’aquesta massa d’aigua també ve determinada pel fet que, de manera natural, es tracta d’una riera amb règim de cabals circulants temporal o efímer,
però que suporta l’abocament d’una important conurbació urbana-industrial. Això
implica que l’única aigua que circula habitualment pel tram final del torrent del Lluc
i la riera de la Bisbal és aigua usada i sanejada, per bé que, en episodis d’aiguats intensos, també rep aportacions puntuals de sobreeiximents formats per una barreja
d’aigües residuals no depurades i aigües pluvials procedents del sistema unitari de
recollida d’aigües, que els sistemes de sanejament no sempre poden engolir, i que
poden afectar la qualitat del medi, deixant entollades aigües de baixa qualitat (arrossegament de residus de la zona urbanitzada i aigües residuals que no ha pogut
engolir el sistema de sanejament per sobrecàrrega).
El sistema de sanejament funciona d’acord amb els estàndards de qualitat establerts, però les aportacions puntuals d’aigües no depurades (episodis de pluja) i la
manca de dilució en el medi fan que aquestes aigües de baixa qualitat restin estancades en el medi i puguin generar problemes de descomposició, reducció d’oxigen
i olors desagradables. Aquests episodis es produeixen fonamentalment en l’època
estiuenca, quan l’aiguamoll es converteix en bassa per la manca de cabal circulant
en la riera.
Des de l’ACA es garanteix l’excel·lència de la qualitat de l’aigua que s’aboca a la
riera, després del seu tractament en l’EDAR Riera de la Bisbal. No obstant, donats
els condicionants exposats, no es pot garantir la mateixa qualitat en la desemboca1. http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-de-disposicions-plans-i-programes/
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dura de la riera. L’ACA porta a terme un programa de seguiment i control de l’estat
de les masses d’aigua però, fins al moment, el resultat de les inspeccions realitzades
en aquesta riera de manera periòdica no ha permès constatar l’existència d’abocaments incontrolats. Per aquest motiu està previst realitzar anàlisis de les aigües en
diferents punts de la riera, de manera que sigui possible detectar possibles abocaments incontrolats.
Sobre les possibles solucions, l’ACA ha mantingut i manté contacte amb representants de l’Ajuntament del Vendrell, amb la finalitat de trobar solucions i ajustar
les mesures més adients d’acord amb la planificació vigent, i la revisió del Pla de
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, prevista per a finals de l’any 2021.
En aquests contactes, no es tracta només sobre les possibles afectacions de la
riera i de la seva desembocadura al terme municipal, sinó també sobre la petició
d’arranjament del gual de la Palfuriana, que ocasionalment queda cobert amb una
petita làmina d’aigua que incomoda el pas dels vehicles que hi circulen i els vianants
que el travessen.
A la darrera reunió mantinguda el passat 31 de gener entre el director de l’ACA i
l’alcalde del Vendrell, es va acordar que des de l’ajuntament s’adheririen a les subvencions per a actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb
acords de custòdia fluvial al Districte de conca fluvial de Catalunya, la convocatòria
de les quals es va aprovar al DOGC del passat 24 de gener. Aquesta subvenció servirà per a la conservació i millora de l’espai ecològic de «Les Madrigueres».
La jornada es va completar amb una visita de portes obertes a l’EDAR de Santa
Oliva, gestionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès, amb l’assistència de diferents alcaldes i regidors dels municipis de la comarca, representants veïnals i grups
ecologistes. A la visita es va posar en valor el correcte funcionament de la instal·lació i estacions de bombament associats, que retornen al medi un cabal tractat amb
qualitat més exigent que d’altres sistemes convencionals –sempre segons normativa–, degut al tractament terciari al qual es sotmet l’aigua, atenent la singularitat del
medi receptor.
També, l’ACA duu a terme inspeccions en el medi de forma periòdica. Així mateix, el Programa de mesures aprovat pel Govern de la Generalitat2 preveu l’actuació
«C1.086 - Col·lector de connexió de sortida EDAR a emissari terrestre-submarí»,
amb un import total estimat de fins a 3,5 M€, per tal de conduir a mar l’aigua residual tractada en l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Riera de la Bisbal.
Així mateix, en el marc del proper cicle de planificació hidrològica (2022-2027)
s’estudiaran altres alternatives, com la reutilització de l’aigua depurada per substituir l’ús de recursos propis de la conca (reducció d’extracció d’aigua de pous), alhora
que es reduiria l’aportació de cabal d’aigua depurada a la riera, la qual cosa podria
ajudar a millorar la qualitat del medi dins la llera. Tanmateix, està previst desenvolupar una sèrie d’anàlisi d’aigua en diversos punts del tram.
Pel que fa a l’espai de recuperació dels Caus, entenent que la denominació «els
Caus» es refereix a l’espai natural de les Madrigueres, llacunes litorals situades en el
tram final de la riera de la Bisbal, es considera que la millora de l’estat de la massa
d’aigua «0700010 - Conca de la riera de la Bisbal» ha de fer reduir el perill de no
recuperació d’aquest espai. D’acord amb el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya3, l’objectiu d’assoliment del bon estat per a aquesta massa d’aigua
està fixat per al l’any 2027.
Per tal d’assolir aquest objectiu, el Programa de mesures del Pla de gestió del
Districte de conca fluvial de Catalunya preveu actuacions que l’ACA ha d’impulsar,
i que seran revisades en l’actualització del Pla de gestió per al sexenni 2022-2027.
2. Acord GOV/1/2017, del 3 de gener, pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte
de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.
3. Decret 1/2017, del 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
per al període 2016-2021.
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L’execució d’aquestes mesures, i l’assoliment dels objectius planificats, faran reduir la pressió sobre l’espai natural de les Madrigueres i milloraran les seves possibilitats de recuperació. A més, l’ampliació de les anàlisis de l’aigua en diferents
punts de la riera de la Bisbal ajudarà a desenvolupar el millor programa per a la recuperació ambiental d’aquest indret.
Barcelona, 16 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions
presentades a l’Ajuntament del Vendrell amb relació al mal estat de
l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06404/12
Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06403/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en
marxa un estudi sobre els efectes del mal estat de l’aigua de la
desembocadura de la riera del Vendrell
314-06405/12
Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06403/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està en perill
l’espai de recuperació dels Caus pel mal estat de l’aigua de la riera
del Vendrell
314-06406/12
Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06403/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
l’Associació Salvem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la
gestió dels terrenys de l’antiga Radio Liberty
314-06474/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-06474/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06475/12 a 31406481/12.
Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal
de proporcionar una major cohesió a la informació.
A dia d’avui, i vinculat a la tramitació de l’expedient administratiu de referència,
el Govern no s’ha reunit amb l’Associació Salvem la Platja de Pals. Així mateix,
consultada la base de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, no s’ha
rebut cap escrit per part d’aquesta associació sol·licitant ser part interessada a l’expedient o bé manifestant disconformitat en els tràmits d’informació pública.
Els terrenys que ocupaven les antigues instal·lacions de Radio Liberty són domini públic maritimoterrestre i, si bé la Generalitat de Catalunya és competent per a la
gestió del litoral, la titularitat dels terrenys és estatal i, per tant, cal un acord entre
les dues administracions.
El projecte AQVAM va començar la seva tramitació administrativa l’any 2013.
Des de llavors ha patit grans variacions per tal d’ajustar-se a la legalitat vigent i a
les prescripcions dels organismes sectorials que actuen sobre la zona dels terrenys
de Radio Liberty.
El projecte que incloïa els dos aquaris, amb una ocupació de 6.600m2, ja es va
descartar en el seu moment per no ajustar-se a la normativa vigent. La versió més
actual del projecte no inclou aquestes infraestructures.
El projecte AQVAM és un expedient de concessió administrativa. Qualsevol interessat en l’expedient pot sol·licitar reunió amb les unitats competents en la seva
tramitació i, en aquest cas, es va donar tràmit d’audiència a la part interessada.
La tramitació administrativa d’un expedient de concessió no implica que l’ens
o Departament que el tramiti comparteixi o adopti el projecte com a propi. Durant
la fase de tramitació, s’han sol·licitat diferents informes per tal de valorar l’impacte,
integració i sostenibilitat del projecte així com la seva viabilitat econòmica. Un cop
es disposi de tota aquesta informació, el Govern valorarà la idoneïtat del projecte, la
seva viabilitat o si considera que cal actuar de forma diferent en aquell espai.
En tot cas, el Govern vetllarà per la preservació del litoral català adoptant aquelles mesures que en resultin més positives per al bon manteniment i que siguin
menys lesives per al medi ambient i l’entorn dels terrenys de Radio Liberty.
Barcelona, 16 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no
gestiona directament l’eliminació dels edificis encara existents als
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06475/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel
projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de
Pals
314-06476/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
els promotors del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio
Liberty a la platja de Pals
314-06477/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
projecte Aquam amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys
de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06478/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb
relació als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06479/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat
d’abandonament i de risc d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio
Liberty a la platja de Pals
314-06480/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució
del conveni amb l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar
les edificacions existents de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06481/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no va autoritzar l’obertura de les
comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis de fortes
tempestes
314-06625/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 61769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06625/12 us informo del següent:
Els embassaments han de satisfer diverses funcions. A les conques internes de
Catalunya, la seva funció principal és garantir el subministrament d’aigua de les poblacions que en depenen, així com dels usuaris agraris i industrials. En un país com
el nostre, on la sequera és una amenaça permanent, cada decisió de desembassament
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s’analitza amb deteniment. Recordem que només dos mesos enrere ens trobàvem en
situació de pre-alerta per sequera.
A banda d’aquesta funció principal, en els embassaments es reserva un volum
lliure per a que puguin col·laborar en la gestió i reducció d’avingudes. Aquest volum lliure (o resguard) ve determinat en les normes d’explotació de cada presa, i es
determina de manera estadística.
Abans de l’episodi, els embassaments del sistema Ter estaven omplerts al 68 %,
de manera que disposaven d’un resguard de 127 hm3. L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) va preveure que aquest resguard seria suficient per gestionar l’episodi Glòria,
d’acord amb les previsions que es coneixien en aquell moment, i que es descriuen a
continuació:
– El primer preavís de l’episodi Gloria va procedir del Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC), que el dia 16 de gener va anunciar que entre els dies 21 i 23 es podien superar els 100 mm de precipitació acumulada en 24 hores. En els dies posteriors, aquest preavís es va anar concretant en avisos que assenyalaven les comarques
afectades.
– El dia 18 de gener, diversos organismes meteorològics anunciaven les seves
previsions de precipitació acumulada per als dies següents. Va tenir especial ressò a
les xarxes socials la previsió del Deutscher Wetterdienst (DWD), que amb el seu model ICON anunciava precipitacions acumulades de fins a 500 mm en les comarques
gironines (Figura 1, esquerra). Altres previsions que s’utilitzen habitualment, com la
de l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMMWF) anunciaven acumulacions menors, a l’entorn dels 250 mm (Figura 1, dreta).

Figura 1. Dues previsions de precipitació acumulada durant l’episodi Gloria, emeses el dia 18
de gener. Es recull la del model ICON, del Deutscher Wetterdienst (esquerra) i la de l’ECMRWF
(dreta).

A fi de calcular una previsió dels hidrogrames de cabal circulant pel riu, les previsions de precipitació s’introdueixen en un model hidrològic. Un model de reconeguda solvència és el que utilitza l’organisme European Flood Awareness System
(EFAS), el qual recull previsions meteorològiques de diversos organismes europeus.
Això li permet elaborar una prognosi molt completa, que reflecteix el grau de varia
bilitat dels diferents models meteorològics.
En el cas de Catalunya, a petició de l’ACA, l’EFAS realitza previsions de cabal
per a diferents punts de la xarxa fluvial catalana, entre els quals es troba l’entrada
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del riu Ter a l’embassament de Sau. La precisió d’aquests avisos ha anat millorant
progressivament, a mesura que l’ACA i altres organismes van donant feedback a
l’EFAS després de cada episodi.
Les previsions de l’EFAS dels dies 18 i 19 de gener, calculades per a les diverses
previsions meteorològiques, es mostren en la Figura 2.
– Destaquen dues coses: la primera és la gran variabilitat en el cabal punta previst pels diferents models, amb un rang entre els 100 m3/s i els 700 m3/s; la segona
és l’elevada volatilitat dins un mateix model. El model ICON, per exemple, va passar
de preveure una punta de 700 m3/s el dia 18 a preveure només 440 m3/s l’endemà.

Figura 2. Previsions emeses per l’EFAS per a l’entrada a Sau els dies anteriors a l’episodi. A dalt
es mostra l’avís del 18 de gener i baix el del 19 de gener, sempre a les 0:00 h.

Aquests hidrogrames es van extrapolar a l’embassament de Susqueda, afegint-hi
un coeficient per a la superfície de conca existent entre els dos embassaments. A partir
d’aquí, es pot estimar el moment previst d’ompliment una vegada esgotat el resguard
disponible (127 hm3), havent definit prèviament una estratègia de desembassament.
L’estratègia que es va utilitzar amb èxit en períodes anteriors (els aiguats de Sant
Andreu, de l’any 2014, i l’episodi Leslie, de l’any 2018) va consistir en retenir gairebé completament la primera part de l’hidrograma, a fi de permetre l’escolament dels
cabals circulants aigües avall, tant pel riu Ter com pel riu Onyar i la resta d’afluents.
El cas del riu Onyar és especialment rellevant, ja què en aquests dos episodis va estar a prop del desbordament.
Una vegada els hidrogrames entren en recessió, es poden iniciar els desembassaments, minimitzant el perill aigua avall. En el cas de l’episodi de Sant Andreu, per
exemple, es va començar a desembassar el cabal d’entrada a partir del moment en
què aquest va decaure per sota dels 500 m3/s, sense que constin danys.
Així, per a cadascun dels hidrogrames previstos, es calcula el moment en què es
preveu assolir l’ompliment i el cabal punta que caldria desembassar en aquell instant. La Figura 3 mostra una representació esquemàtica d’aquest càlcul.
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Figura 3. Representació esquemàtica del càlcul del moment d’ompliment i del cabal màxim a
desembassar en aquest instant.

Realitzant aquest càlcul per a cadascun dels hidrogrames previstos per l’EFAS,
s’obtenen els resultats de la Taula 1. Com es pot observar, la major part de les previsions no conduïen a l’ompliment. Per a cadascun dels avisos (dies 18 i 19), només
una de les previsions hi arribava en l’etapa final de l’episodi, en un moment on els
cabals d’entrada ja haurien decaigut fins a uns 520-680 m3/s, un cabal similar al que
es va alliberar en l’episodi de Sant Andreu sense danys coneguts.
D’altra banda, dues previsions comportaven entrades inferiors als 20 hm3. Per
tant, en base a aquest conjunt de models, no es considerava convenient fer desembassaments previs.

La realitat, però, va superar totes les previsions. Fins i tot comparant-la amb la
previsió més pessimista (COSMO superior, 19 de gener), la diferència en els cabals
punta és notable (Figura 4, Figura 5). Però la diferència conceptualment més rellevant és que tots els models preveien un únic episodi de cabals, amb una sola punta
el dimecres 22, i una lenta recessió posterior. La realitat va ser que el dijous 23 es va
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donar una segona punta de cabal, amb valors màxims similars a la primera. Aquesta
segona punta és la que va esgotar el resguard i va obligar a desembassar.

Figura 4. Comparació entre les previsions del model més pessimista (COSMO,
19 de gener) i els cabals reals d’entrada. La previsió d’EFAS a Masies de Roda es compara amb
l’aforament real en aquesta estació.

Figura 5. Comparació entre les previsions del model més pessimista (COSMO,
19 de gener) i els cabals reals d’entrada. La previsió d’EFAS a Sau es compara tant amb l’aforament
a Masies de Roda com amb l’entrada total al sistema Sau-Susqueda (per encertar, la previsió hauria
d’haver quedat entre ambdues línies).
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Més enllà de la precisió de les previsions hidrològiques en aquest cas concret,
cal tenir en compte que els models hidrològics tenen sempre un alt grau d’incertesa,
sobretot quan es tracta de fenòmens extrems. Els cabals es calculen a partir de les
previsions de precipitació, que ja tenen un component d’incertesa, però també hi intervenen molts altres factors que determinen l’escolament cap al riu: la distribució
entre aigua i neu, el grau d’humitat previ en el terreny, etc. A més, un lleuger canvi
en la ubicació de les pluges pot suposar una gran diferència en la distribució de les
aportacions, afectant a un riu o a un altre.
Per aquesta raó, els models de previsió hidrològica no ofereixen un únic valor,
sinó una forquilla molt àmplia de previsions possibles. Això limita sovint la seva
utilitat per a la decisió de desembassaments preventius. Hom es pot preguntar, per
exemple, què passaria si es fessin desembassaments responent als valors més alts de
la forquilla, i després les entrades reals responguessin als valors més baixos? Una
gestió com aquesta podria deixar el sistema d’embassaments amb un volum de reserves minvat, i agreujar el risc d’entrar en una situació de sequera durant els mesos
següents.
Per tant, la revisió de les decisions preses abans de episodi mostra que aquestes
van ser les més lògiques tècnicament, en base a la informació disponible en cada
moment.
Barcelona, 19 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures de liquiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les
empreses i els ciutadans durant el confinament
311-01526/12
ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 61988 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda,
03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo queest ablece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en la
Comisión del 6 de abril del 2020.
1. ¿Cuáles son las medidas de liquidez y solvencia que el Govern de la Generalitat impulsará para las empresas, los autónomos y los ciudadanos durante el confinamiento?
2. ¿Cuáles son las medidas de reactivación económica que el Govern de la Generalitat impulsará una vez que el confinamiento finalice?
3. ¿Considera el Govern de la Generalitat que el proyecto de ley de presupuestos actualmente en trámite parlamentario sigue siendo el idóneo para enfrentarse a
la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, teniendo en cuenta que el
mismo proyecto de ley impone una gran carga impositiva para la clase media trabajadora, una de las principales perjudicadas por la crisis del Covid?
Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2020
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha
hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer
del 2020 per a afrontar la pandèmia de Covid-19
311-01542/12
ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS
Reg. 62023 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión
del día 7 de abril del 2020.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. ¿Considera el Govern que ha pecado de imprevisión en los meses de enero y
febrero en relación con el acopio de material sanitario para hacer frente a la pandemia que se avecinaba?
2. ¿Cree el Govern que la actual situación sanitaria puede ser gestionada sin el
apoyo recíproco con el Gobierno de España (y el concurso de, entre otros, las Fuer-
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zas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía) y con los gobiernos
de otras CCAA?
3. ¿Cree el Govern que el actual proyecto de presupuestos sigue siendo válido
dadas las circunstancias actuales? ¿Ha elaborado el Govern una estimación de los
gastos que deberá afrontar a causa de la pandemia?
Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures
adoptades per a prevenir la violència masclista durant el confinament i
per a atendre les situacions d’urgència i l’acolliment de víctimes
311-01552/12
ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 62032 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió d’Afers Institucionals.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines són les mesures adoptades pel Govern per prevenir la violència masclista durant el confinament de la població i atendre les situacions d’urgència i l’acollida de dones víctimes i els seus fills i filles?
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per
a afrontar l’emergència de la Covid-19
311-01553/12
ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 62033 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals,
06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Susanna Segovia Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió d’Afers Institucionals.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Donada la manca de coordinació suficient i eficient amb els ens locals, quines
mesures pensa prendre el Govern per garantir una coordinació real amb els ajuntaments per fer front a l’emergència del Covid-19?
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP
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311-01556/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 62078 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión el
día 8 de abril del 2020.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. Sobre la actualidad sanitaria y la epidemia por coronavirus en Cataluña.
2. Sobre los trabajadores del sistema sanitario catalán.
3. Sobre el futuro del sistema sanitario catalán.
Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2020
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Covid-19
311-01561/12
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 62082 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines estratègies ha seguit el Govern, des de l’inici de la crisi sanitària, en
relació als tests de detecció del coronavirus Covid-19?
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
actuacions adoptades per a evitar la propagació i el contagi de la
Covid-19 a les residències de gent gran
311-01563/12
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 62085 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament,
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presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines actuacions va adoptar el Govern per evitar la propagació i el contagi
del coronavirus Covid-19 a les residències de gent gran?
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió
de les residències per a gent gran en el context de crisi sanitària per
l’epidèmia de Covid-19
311-01572/12
ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS
Reg. 62105 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern las preguntes siguientes, para que le den respuesta oral en la Comisión del día
9 de abril del 2020
Interesa saber a esta diputada i a su grupo parlamentario:
1. Sobre la gestión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies respecto a las residencias para personas mayores en el contexto de la crisis sanitaria y la
epidemia por coronavirus en Cataluña.
2. Sobre la atención a los colectivos más vulnerables en el contexto de la crisis
sanitaria y la epidemia por coronavirus en Cataluña.
3. Sobre la gestión del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el
ámbito del trabajo y la salud laboral en el contexto de la crisis sanitaria y la epidemia por coronavirus en Cataluña.
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
política de personal del Departament d’Interior amb relació a
l’acompliment de les tasques dels servidors públics per a lluitar
contra la Covid-19
311-01597/12
ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 62195 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats del Grup Parlamentari de
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament,
presenten les següents preguntes al Govern perquè siguin respostes oralment, en la
comissió del dia 14 d’abril del 2020.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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1. Sobre la política de personal del Departament d’Interior en relació al desenvolupament de les tasques encomanades als servidors públics en la lluita contra la
pandèmia de Covid-19.
2. Sobre la protecció civil impulsada i gestionada pel Govern de la Generalitat en
relació a la pandèmia de Covid-19 abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant
la vigència d’aquesta mesura decretada pel Govern d’Espanya.
3. Sobre la política informativa del Govern de la Generalitat en relació a la pandèmia provocada per la Covid-19.
Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acció
exterior amb relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01600/12
ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS
Reg. 62196 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión el
día 15 de abril del 2020.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
1. Sobre la actualidad en acción exterior en relación con la epidemia de coronavirus en Cataluña y en toda España.
2. Sobre las relaciones institucionales de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno de España, en relación con la epidemia de coronavirus en Cataluña y en toda
España.
3. Sobre el futuro del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en relación con la epidemia de coronavirus en Cataluña y en
toda España.
Palacio del Parlamento, 8 de abril de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó
per la qual no s’han activat els bombers voluntaris i s’ha limitat
l’actuació dels bombers professionals
311-01603/12
ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 62198 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant la
Comissió d’Interior del 14 d’abril de 2020.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per quina raó, en un model mixt com el que tenim a Bombers de la Generalitat,
en què els i les voluntàries formen part essencial del sistema d’emergències, lluny
d’activar-los en la situació de greu necessitat que tenim, els desactiven i els ordenen
que no vagin als parcs a ajudar, com volien i pretenien, i per quina raó igualment
no s’ha permès tampoc als bombers professionals desenvolupar al màxim les possibilitats que els dóna precisament la seva professionalitat ben contrastada, com ells
volien i pretenien?
Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó
per la qual no es van apartar els professionals dels serveis públics
d’emergència per a evitar que es contagiessin amb la Covid-19
311-01604/12
ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 62199 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant la
Comissió d’Interior del 14 d’abril de 2020.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per què no van apartar des d’un primer moment als professionals dels serveis
públics d’emergència, considerats com a grups de risc, per ser especialment vulnerables al Covid-19, i quin control i seguiment s’està fent dels professionals d’emergències contagiats?
Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures que prendran les delegacions del Govern a l’exterior per
a minimitzar les conseqüències econòmiques de la Covid-19 en les
pimes i els autònoms
311-01615/12
ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC
Reg. 62222 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– ¿Qué partidas y en qué medida las delegaciones del Govern en el exterior van a
contribuir a minimizar las consecuencias económicas que el coronavirus Covid-19
está causando a autónomos y pimes?
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
quines accions legislatives proposarà el Departament d’Empresa i
Coneixement per a contribuir a la recuperació econòmica
311-01620/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62227 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions legislatives, des de la perspectiva del departament d’empresa i
coneixement, hauria de promoure el parlament de Catalunya, per reforçar l’acció del
govern i així contribuir a la recuperació econòmica?
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines
mesures prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a
contribuir a la recuperació del sector del turisme
311-01621/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62228 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha desenvolupat i desenvoluparà el departament d’empresa i
coneixement per contribuir a la recuperació del sector turístic de Catalunya?
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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311-01622/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62229 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions promou i promourà el departament d’empresa i coneixement
per fomentar la recuperació del sector del comerç a Catalunya, un cop finalitzi la
situació de confinament?
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com es
garantirà el compliment dels protocols de seguretat a les empreses
quan es normalitzi la situació laboral
311-01623/12
ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 62307 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Davant l’escenari de reactivació productiva, com garantirà el Govern de la Generalitat el compliment per part de les empreses dels protocols de seguretat necessaris per garantir la salut dels treballadors i treballadores del país?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quina
serà l’efectivitat dels ajuts i les prestacions per als autònoms i les
petites i mitjanes empreses

BOPC 587
23 d’abril de 2020

311-01624/12
ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 62308 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin nivell de cobertura i efectivitat considera que tindran els ajuts i prestacions per autònoms i pimes aprovats pel Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions previstes per a recuperar el turisme
311-01630/12
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 62315 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions té previst adoptar el Govern per a recuperar l’activitat turística?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Fascicle segon
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311-01631/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
SP CUP-CC
Reg. 62316 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Carles Riera Albert, representant, i Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Hi haurà estudiants que no podran seguir avaluació per diferents motius relacionats amb els efectes sanitaris i socials de la Covid-19.
– Es permetran modificacions de matrícula per anul·lar crèdits i que es retorni
l’import d’aquests?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’afectació de la crisi de la Covid-19 en els ajuts previstos per als
incendis del 2019, els aiguats de l’octubre del 2019 a la Conca de
Barberà i el temporal Gloria
311-01638/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina afectació ha tingut la Covid-19 en relació als ajuts previstos per als incendis del passat any, als aiguats d’octubre en la Conca de Barberà i la llevantada
del Glòria?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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311-01639/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62370 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin pla de contingència té previst el Govern de la Generalitat i la seva respectiva Conselleria per tal de garantir les mesures sanitàries i laborals dels treballadors
temporers del sector agroalimentari?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
manera com la crisi de la Covid-19 ha afectat el funcionament de les
llotges i com s’han organitzat les confraries
311-01640/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quina forma ha afectat la Covid-19 al funcionament de les llotges catalanes,
de quina forma s’han organitzat les Confraries?
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
distribució alimentària
311-01641/12
ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 62372 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
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senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la distribució alimentària.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
campanya de recollida de la fruita
311-01642/12
ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 62373 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la campanya de recollida de fruita.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures d’ajut adoptades per a minimitzar l’impacte de la Covid-19
en el sector agrícola i ramader
311-01645/12
ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 62376 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures d’ajut ha adoptat el Govern per minimitzar l’impacte del Covid-19 al sector agrícola i ramader?
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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311-01646/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL SP CUP-CC
Reg. 62377 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 15.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les mesures concretes que està prenent el seu Departament per
afrontar la crisis en l’àmbit de la pagesia i la necessària transició cap a una veritable
sobirania alimentària?
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades pel Govern de l’Estat per a afrontar l’emergència
sanitària provocada per la Covid-19 en l’àmbit de l’Administració de
justícia
311-01674/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62467 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat per fer front
a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19 en l’àmbit del servei públic de l’administració de justícia?
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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311-01675/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha adoptat el Departament de Justícia per facilitar el teletreball a professionals i operadors del servei públic de l’administració de justícia
a Catalunya en el marc de l’actual emergència sanitària?
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades pel Departament de Justícia per a millorar
l’atenció i el servei al Registre Civil de Barcelona durant la crisi de la
Covid-19
311-01676/12
ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT
Reg. 62469 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions ha dut a terme el Departament de Justícia per millorar l’atenció
ciutadana i la prestació del servei públic en el Registre Civil de Barcelona en el marc
de l’actual emergència sanitària?
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a lluitar contra la Covid-19 en l’àmbit
penitenciari
311-01710/12
ANUNCI: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 62541 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures s’han adoptat en l’àmbit penitenciari per a lluitar contra la
Covid-19?
Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats
de protecció que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques
policials
314-07141/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes unitats de protecció FFp2 i/o FFp3 ha adquirit el Govern (amb indicació del proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat subministrades i
distribuïdes a les Àrees Policials Bàsiques? Desglossar setmanalment per Àrea Policial Bàsica.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees
bàsiques policials
314-07142/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes unitats de gel hidroalcohòlic ha adquirit el Govern (amb indicació del
proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat subministrats i distribuïts a
les Àrees Policials Bàsiques? Desglossar setmanalment per Àrea Policial Bàsica.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants
que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07143/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants guants ha adquirit el Govern (amb indicació del proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat subministrats i distribuïts a les Àrees Policials
Bàsiques? Desglossar setmanalment per Àrea Policial Bàsica.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats
de protecció i de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït
a les oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
314-07144/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes unitats de protecció FFp2 i/o FFp3 i de gel hidroalcohòlic ha adquirit
el Govern (amb indicació del proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat
subministrades i distribuïdes a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra? Desglossar setmanalment per OAC.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
314-07145/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes unitats de gel hidroalcohòlic ha adquirit el Govern (amb indicació del
proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat subministrades i distribuïdes
a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra? Desglossar setmanalment per OAC.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
contenidors per al material de protecció contra la Covid-19 que ha
adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07146/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants contenidors per al material de protecció contra la CoVid-19 ha adquirit
el Govern (amb indicació del proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat
subministrades i distribuïdes a les comissàries dels Mossos d’Esquadra? Desglossar
setmanalment per comissaria i servei.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ulleres
de protecció i vestits de partícules que ha adquirit i que ha distribuït
a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07147/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes ulleres de protecció i vestits de partícules ha adquirit el Govern (amb
indicació del proveïdor) des de febrer de 2020 fins ençà, i han estat subministrats i
distribuïts a les comissàries dels Mossos d’Esquadra? Desglossar setmanalment per
element, comissaria i servei.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
desinfeccions a les comissaries, als uniformes i als vehicles dels
Mossos d’Esquadra
314-07148/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes desinfeccions s’han dut a terme a les comissàries dels Cos dels Mossos d’Esquadra, als uniformes dels agents i els vehicles policials des del febrer de
2020 fins ençà? Desglossar per element desinfectat i amb indicació de l’empresa
prestatària del servei o de les substàncies i material adquirit si és el propi Cos l’encarregat d’executar aquestes tasques de desinfecció.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies imposades i d’actuacions practicades pels agents dels
Mossos d’Esquadra per l’incompliment del confinament
314-07149/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes denúncies han imposat i quantes actuacions han practicat els agents
del Cos de Mossos d’Esquadra per l’incompliment del confinament acordat pel Reial
Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19? Desglossar per tipus d’infracció i àrea policial bàsica.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
destinats a cobrir el confinament de la conca d’Òdena
314-07150/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents del Cos de Mossos d’Esquadra han estat destinats a cobrir el
confinament a la Conca d’Òdena ordenat pel Govern de la Generalitat? Desglossar
per dies i torns.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra destinats al control de
les xarxes viàries del 13 de març de 2020 ençà
314-07151/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra han estat destinats al control de les xarxes viàries des del 13 de març de 2020 fins ençà? Desglossar per dies i torns.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra destinats al control de
les xarxes viàries d’accés a les grans ciutats del 13 de març de 2020
ençà
314-07152/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra han estat destinats, des del 13 de març de 2020 fins ençà, al control de les vies d’accés de les grans
ciutats i de la conurbació de Barcelona? Desglossar per dies i torns.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
detencions i de posades a disposició judicial que s’han fet per
incompliment del confinament
314-07153/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes detencions i posades a disposició judicials han tingut lloc per l’incompliment del confinament acordat pel Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que
es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel Covid-19? Desglossar per tipus d’infracció o delicte presumptament comés i àrea
policial bàsica.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes
laborals tramitades pels agents dels Mossos d’Esquadra a causa de
malaltia comuna o de llarga durada per la Covid-19 del març del 2020
ençà
314-07154/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes baixes laborals han tramitat els agents dels Mossos d’Esquadra des de
març de 2020 fins ençà a causa de malaltia comuna o de llarga durada per Covid-19?
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’actuacions conjuntes o coordinades amb altres cossos policials i
l’exèrcit que han fet els Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07155/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes actuacions, conjuntes o de forma coordinada, ha realitzat el Cos dels
Mossos d’Esquadra amb altres cossos policials o l’exèrcit, des del març de 2020
fins ençà? Desglossar per tipus d’actuació, indicar cossos participants i municipis
on s’ha actuat.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
tancaments de locals comercials o de lleure que han dut a terme els
Mossos d’Esquadra del 13 de març de 2020 ençà
314-07156/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes clausures o tancaments de locals comercials i d’oci han dut a terme
els Mossos d’Esquadra des del 13 de març de 2020 fins ençà? Desglossar per àrea
policial bàsica, dia, i activitat que desenvolupa l’establiment.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
destinats a cobrir les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de
març de 2020
314-07157/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra han estat destinats a cobrir la C-16 i la
C-17 durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de 2020? Desglossar per dies amb indicació del punt quilomètric i la distribució de les patrulles.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies imposades a les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16
de març de 2020
314-07158/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes denúncies han imposat els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a
cobrir la C-16 i la C-17 durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de 2020? Desglossar
per dies amb indicació del motiu de la denúncia.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
destinats a cobrir l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció a
França entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07159/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra han estat destinats a cobrir l’AP-7 i la
N-II (direcció França) durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de 2020? Desglossar
per dies amb indicació del punt quilomètric i la distribució de les patrulles.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies imposades a l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció
a França entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07160/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes denúncies han imposat els agents dels Mossos d’Esquadra destinats
a cobrir l’AP-7 i la N-II (direcció França) durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de
2020? Desglossar per dies amb indicació del motiu de la denúncia.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
destinats a cobrir la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en direcció a
Amposta entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07161/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra han estat destinats a cobrir la C-32 i
l’AP-7 (direcció Amposta) durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de 2020? Desglossar per dies amb indicació del punt quilomètric i la distribució de les patrulles.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies imposades a la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en
direcció a Amposta entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07162/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes denúncies han imposat els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a
cobrir la C-32 i l’AP-7 (direcció Amposta) durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de
2020? Desglossar per dies amb indicació del motiu de la denúncia.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
destinats a cobrir l’autopista AP-2, l’autovia A-22 i la carretera C-12
en direcció a Saragossa i Osca entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07163/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents dels Mossos d’Esquadra han estat destinats a cobrir l’AP-2, la
C-12 i l’A-22 (direcció Saragossa i Osca) durant els dies 13, 14, 15 i 16 de març de
2020? Desglossar per dies amb indicació del punt quilomètric i la distribució de les
patrulles.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
denúncies imposades a l’autopista AP-2, l’autovia A-22 i la carretera
C-12 en direcció a Saragossa i Osca entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07164/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes denúncies han imposat els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a
cobrir l’AP-2, la C-12 i l’A-22 (direcció Saragossa i Osca) durant els dies 13, 14, 15
i 16 de març de 2020? Desglossar per dies amb indicació del motiu de la denúncia.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
de reforç destinats a les regions policials del Pirineu Occidental,
Girona i el Camp de Tarragona entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07165/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents de reforç s’han destinat entre el 13 de març de 2020 i el 16 de
març de 2020 a les regions policials del Pirineu Occidental, Girona i Camp de Tarragona? Desglossar per regió policial.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció d’un
protocol de prevenció de la Covid-19 al Cos de Mossos d’Esquadra
314-07166/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha adoptat el Cos dels Mossos d’Esquadra un protocol de prevenció del Covid-19? En cas afirmatiu, en quina data s’ha adoptat el citat protocol?
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de
cursos per als agents dels Mossos d’Esquadra sobre la prevenció del
contagi de la Covid-19
314-07167/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha organitzat el Cos de Mossos d’Esquadra, des de febrer de 2020 fins ençà,
cursos pels seus agents per a informar sobre la prevenció i el contagi del Covid-19?
En cas afirmatiu, quants cursos s’han organitzat i en quina data?
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
traslladats a altres serveis amb menor exposició al contagi de la
Covid-19
314-07168/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, des del febrer de 2020 fins
ençà, han estat traslladats a altres serveis o unitats de menor exposició al contagi del
Covid-19 (amb indicació del destí)?
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves
ràpides de detecció del contagi de la Covid-19 adquirides per al Cos
de Mossos d’Esquadra
314-07169/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes proves ràpides de detecció de contagi del Covid-19 ha adquirit el Govern de la Generalitat (amb indicació de proveïdor o administració que subministra)
per a destinar-ho al Cos de Mossos d’Esquadra i quina ha estat la distribució per
àrees bàsiques policials?
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves
ràpides de detecció del contagi de la Covid-19 practicades als agents
dels Mossos d’Esquadra
314-07170/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes proves ràpides de detecció de contagi del Covid-19 s’han practicat als
agents dels Mossos d’Esquadra, des del febrer de 2020 fins ençà? Desglossar per
àrees bàsiques policials.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència al Cos
de Mossos d’Esquadra o al Departament d’Interior d’un responsable
d’autoritzar les donacions de material de protecció a les regions
policials amb motiu de la Covid-19
314-07202/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Existeix, al Cos dels Mossos d’Esquadra i/o al Departament d’Interior, un responsable d’autoritzar les donacions de material de protecció davant el coronavirus
Covid-19 a les diferents regions policials? En cas afirmatiu, quin és l’encarregat
d’aquesta funció?
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
protocol d’actuació al Cos de Mossos d’Esquadra, al servei del 112 i
al Cos de Bombers amb motiu de la crisi sanitària provocada per la
Covid-19
314-07203/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha elaborat un protocol d’actuació al Cos de Mossos d’Esquadra, al servei
112 i als bombers de la Generalitat davant la crisi sanitària que ha generat el coronavirus Covid-19? En cas afirmatiu, En quina data s’ha adoptat aquest protocol
d’actuació?
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
del Cos de Mossos d’Esquadra que han sol·licitat mesures especials
perquè tenen en l’entorn familiar persones d’alt risc de contagi de la
Covid-19 del març del 2020 ençà
314-07204/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants agents dels Cos dels Mossos d’Esquadra han sol·licitat, des del març de
2020 fins ençà, mesures especials per tenir al seu entorn familiar persones considerades d’alt risc pel contagi del coronavirus Covid-19?
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
sol·licituds presentades i tramitades d’agents del Cos de Mossos
d’Esquadra que han sol·licitat mesures especials perquè tenen en
l’entorn familiar persones d’alt risc de contagi de la Covid-19 del
març del 2020 ençà
314-07205/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes sol·licituds presentades per agents del Cos dels Mossos d’Esquadra,
des del març de 2020 fins ençà, en relació a mesures especials per a tenir al seu entorn familiar persones considerades d’alt risc pel contagi del coronavirus Covid-19
han estat tramitades? Desglossar per àrees policials bàsiques, indicant la resolució
de la tramitació.
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions
dutes a terme pels Mossos d’Esquadra amb relació als ciberdelictes
comesos del març del 2020 ençà
314-07206/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes actuacions ha dut a terme el Cos dels Mossos d’Esquadra en relació a
presumptes delictes comesos per mitjans telemàtics des del març de 2020 fins ençà?
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de les
unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat dels Mossos
d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07207/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha reforçat el Cos dels Mossos d’Esquadra les unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat des del març del 2020 fins ençà? En cas afirmatiu, en que ha
consistit aquest reforç?
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment
del pagament de les despeses de funcionament i de les nòmines
delegades dels concerts educatius
314-07255/12
FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC
Reg. 61993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Pot garantir el Govern el pagament de les despeses de funcionament i la nòmina delegada dels vigents concerts educatius, tot i la situació que ha generat el Covid-19? En cas afirmatiu, quines són les previsions de pagament?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si durant el temps
que les escoles concertades han estat tancades s’han pagat les
despeses de funcionament i les nòmines delegades
314-07256/12
FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC
Reg. 61994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Amb motiu de la pandèmia del Covid-19 el Govern de la Generalitat va decretar la suspensió de tota activitat docent, durant el temps que han estat tancades
les escoles ha continuat pagant el Govern les despeses de funcionament i la nòmina
delegada de les escoles concertades? En cas afirmatiu, quan s’ha pagat els imports
corresponent als mesos de març i abril de 2020?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a minimitzar l’impacte de la suspensió d’activitats
sobre les escoles concertades
314-07257/12
FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC
Reg. 61995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern adoptar mesures de suport al sector de les escoles concertades per minimitzar l’impacte que sobre el funcionament dels centres ha representat la suspensió de les activitats docents amb motiu del Covid-19? En cas afirmatiu,
quin tipus de mesures té previst adoptar el Govern i quan té previst fer-ho?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a ajudar les famílies de les escoles concertades que
hagin vist reduït els ingressos arran de la crisi de la Covid-19
314-07258/12
FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC
Reg. 61996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern adoptar mesures de suport a les famílies amb menors escolaritzats en escoles concertades per a fer front a les despeses d’escolarització i que
per motiu de les mesures adoptades per les diverses administracions públiques per
lluitar contra el Covid-19 han vist reduït els seus ingressos? En cas afirmatiu, quin
tipus de mesures té previst adoptar el Govern i quan té previst fer-ho?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el disseny de les
eines tecnològiques per a facilitar a la comunitat educativa continuar
la docència telemàticament
314-07259/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– El Govern, o algun dels seus organismes, ha dissenyat, amb motiu de les mesures adoptades per lluitar contra el Covid-19, alguna eina tecnològica per a facilitar a la comunitat educativa continuar amb la docència de forma telemàtica? En cas
afirmatiu, quines accions s’han adoptat en aquest sentit?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis
subscrits amb companyies del sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació per a facilitar l’educació per sistemes
telemàtics
314-07260/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Companyies de l’àmbit de les TIC han dissenyat i implementat plataformes tecnològiques que actualment es troben en el mercat que tenen com a objectiu facilitar
els instruments necessaris per a garantir l’educació i la formació a través de sistemes
virtuals i telemàtics.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Amb motiu de les mesures de confinament i la suspensió de l’activitat docent
presencial com a mesures per lluitar contra el Covid-19, ha signat el Govern convenis, o qualsevol altre instrument de cooperació, amb les companyies del sector de
les TIC que hagin dissenyat i implementat plataformes tecnològiques que faciliten
l’educació i la formació a través de sistemes virtuals i telemàtics? En cas afirmatiu,
quins convenis s’han subscrit en aquest sentit?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació virtual
del personal docent amb relació a les eines d’educació per via
telemàtica
314-07261/12
FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC
Reg. 61999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha posat el Govern a disposició del personal docent formació virtual que permeti el coneixement i l’ús d’eines de docència per via telemàtica amb motiu de les
mesures de confinament i la suspensió de l’activitat docent presencial com a mesures per lluitar contra el Covid-19? En cas afirmatiu, quines mesures s’han adoptat
en aquest sentit?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que
han rebut atenció educativa domiciliària durant els cursos escolars
2018-2019 i 2019-2020 i els mestres que hi han participat
314-07324/12
FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 62152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació estableix a l’article 5 els ensenya-ments obligatoris, universals i gratuït.
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència a l’article 49 estableix que «l’infant o adolescent malalt o convalescent
que s’està al seu domicili, o que està internat més de trenta dies en un centre que
no disposa d’unitat pediàtrica, té dret a rebre l’educació corresponent al seu nivell
escolar...»
La Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi malalties
prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part del professoral del
Departament d’Educació.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, estableix que en el cas que un alumne/a en etapa
d’educació obligatòria del sistema educatiu català no pugui assistir al centre educatiu ordinari per motius de salut, se li ha de poder garantir la continuïtat del seu
procés educatiu. En aquests casos poden desplegar-se diferents mesures de tipus addicional per tal de donar l’atenció educativa necessària durant el període de temps
3.25.15. Preguntes per escrit

64

BOPC 587
23 d’abril de 2020

que per prescripció mèdica s’indiqui. Una d’aquestes mesures i suports addicionals
és el de l’atenció educativa domicilià-ria.
Tot i que el marc normatiu català regula l’atenció educativa domiciliària, sembla ser que a la pràctica existeixen nombroses mancances i deficiències a l’hora de
garantir aquest dret, tant pel que fa a les condicions dels professionals que presten el
servei com pel que fa als recursos materials i pressupostaris per al mateix. Cal tenir
en compte que les famílies poden no disposar de les eines necessàries per a l’educació domiciliària (per exemple d’un ordinador) i que sovint es tracta de nens i nenes
que no poden fer ús del material ordinari.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
1) Quants nens i nenes van ser atesos en atenció educativa domiciliària el curs
escolar 2018/2019 i en el que portem del curs 2019/2020, per edats, delegacions territorials i llocs de residència habitual?
2) Quants mestres van atendre aquests nens i nenes i quina és la seva situació laboral (definitius o interins) i la seva jornada (parcial o completa)?
3) Com es seleccionen mestres i professors que participen en l’atenció educativa
domiciliària i quin tipus de complements perceben (tutoria, complement d’itinerància...)?
4) Els mestres i professors que participen en l’atenció educativa domicilià-ria
reben algun tipus d’acompanyament i/o de formació específica, tenint en compte que
atenen casos vulnerables i excepcionals?
5) Existeix algun tipus de coordinació i/o d’avaluació entre els professionals que
participen en l’atenció educativa domiciliària?
6) Quins plans de difusió d’aquest servei té el Departament d’Educació i com
s’informa a les escoles i a les pròpies famílies que existeix aquest servei?
7) A la casella de sol·licitud del servei es demana si les famílies necessiten un
ordinador que serà facilitat pel Departament. Quants alumnes l’han sol·licitat aquest
curs escolar i a quants se’ls ha facilitat?
8) Es preveu regular el funcionament de l’atenció educativa domiciliària en el
futur per part del Departament d’Educació i dotar-la de pressupost?
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de
regulació temporal d’ocupació presentats en els centres sanitaris i
altres àmbits empresarials
314-07335/12
FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC
Reg. 62173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes clíniques privades, hospitals o centres sanitaris que han presentat
ERTO’s o acomiadaments col·lectius des del 10 de març de 2020? Quines empreses
són? A quants treballadores i treballadors inclouen a efectes de suspensió o extinció de contracte?

3.25.15. Preguntes per escrit

65

BOPC 587
23 d’abril de 2020

– Quants ERTO’s s’han presentat des del 10 de març de 2020, per quines modalitat (causes), quants s’han aprovat i quants s’han denegat? Quants ERTO’s s’han
presentat a empreses de més de 50 treballadors? A quants treballadores afecten?
– Quants treballadors i treballadores ha posat a disposició el Departament a
Residències Geriàtriques?
– Quants EPI’s i quant material s’ha repartit pel Departament a Residències
Geriàtriques o qualsevol altre centre o empresa? Són a títol gratuït, es compensarà
amb les factures que s’han de pagar a les empreses? Quantes a públiques de gestió
pública, a pública de gestió privada, a privades?
– Entre el 18 de març de 2020 i la data de presentació de la present pregunta
quants Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació es van dictar (resoldre) més
enllà de termini establert? Quants d’aquests es van denegar?
– En relació a les afirmacions del conseller d’Afers Socials, Treball i Famílies,
Chakir El Homrani, que ha demanat que es flexibilitzin els processos de regularització de residència, més enllà de les competències de l’Estat, quines actuacions realitzarà el Departament?
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
sanitaris privats que s’han posat a disposició del sistema de salut
públic
314-07336/12
FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC
Reg. 62174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En base a la «Resolució SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s’adopten
noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2» quants llits i altres recursos sanitaris privats s’han posat a la disposició del sistema de Salut Públic?
– A data 3 d’abril de 2020 hi havia UCI’s, habitacions o mitjans humans i materials de la sanitat privada que no han estat posats a disposició de la sanitat pública?
Per què no els materials?
– Sobre els documents, instruccions i circulars que el Departament ha traslladat
al personal sanitari, quins són els criteris o elements diferencials en relació a les
persones de més edat (80 anys)?
– Sobre els hotels que la xarxa pública sanitària està utilitzant. A través de quina
fórmula jurídica ho està fent? Quin és el cost dia o mes per llit o habitació?
– Quines tasques fan els i les estudiants de quart curs de medicina que s’han incorporat les darreres setmanes a sistema pública de salut? Com són enquadrats professionalment a efectes de categoria i retribucions?
– Quants CAP’s i consultoris locals s’han tancat des del 10 de març de 2020,
quants s’han reoberts? Ens pots identificar nominalment els mateixos?
– Donen ordres verbals per tancaments de CAP’s o consultoris locals?
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– Han fet cap contacte per la compra dels respiradors que l’empresa i les treballadores de SEAT SA han fet públic que havien produït? Per què a data 7 d’abril no
s’havien adquirit?
– Quines són les característiques i els procediments que s’han de donar per què
les persones amb formació de biologia es puguin incorporar a l’atenció sanitària en
l’actual moment?
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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