
TAUL A DE CONT INGUT

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 l’impacte econòmic 
estimat amb relació a la crisi sanitària provocada per la Covid-19
311-01529/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Govern 
amb relació als pressupostos del 2020 i els recursos per a fer front a la crisi
311-01530/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències so-
cials i econòmiques de la Covid-19
311-01531/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls necessari per 
a reactivar l’economia
311-01532/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de les 
normatives d’estabilitat pressupostària
311-01533/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reacti-
vació econòmica que impulsarà després del confinament
311-01540/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat del pro-
jecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se les conseqüències socials i econò-
miques de la pandèmia tenint en compte la gran càrrega impositiva per a la classe 
mitjana treballadora
311-01541/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la situació sanitària 
davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser gestionada sense el suport recíproc amb 
el Govern espanyol i els d’altres comunitats autònomes
311-01543/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte 
actual de pressupostos de la Generalitat ateses les circumstàncies davant la pan-
dèmia de Covid-19
311-01544/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficiència de la decla-
ració d’estat d’alarma i la consegüent invasió de competències pel Govern espanyol
311-01549/12
Substanciació 28
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament munici-
pal amb relació als efectes sanitaris, socials i econòmics de la Covid-19 i sobre la 
coordinació amb les administracions
311-01550/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del sector 
de l’esport quan acabi el confinament provocat per la Covid-19
311-01551/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del nombre 
de denúncies per violència masclista durant l’estat d’alarma, el nombre d’ajudes i 
les mesures de reforç de la protecció de les víctimes en situació de confinament 
amb els agressors prestades durant aquest període
311-01554/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els àmbits de col·labo-
ració i coordinació amb els ens locals en el context de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, especialment pel que fa a les residències per a gent gran
311-01555/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballadors del 
sistema sanitari català
311-01557/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del sistema 
sanitari català
311-01558/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis en què es 
basava la consellera de Salut per a indicar l’origen del brot de la Covid-19 a la con-
ca d’Òdena
311-01559/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de pre-
venció preses des que es va tenir coneixement de l’epidèmia a la Xina fins al 14 de 
març, data de declaració de l’estat d’alarma
311-01560/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió i la cura del 
personal sanitari
311-01569/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de contin-
gència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema sanitari i el paper de 
l’atenció primària
311-01570/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració sani-
tària entre administracions
311-01571/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció als col·lectius 
més vulnerables en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01573/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió en l’àmbit del 
treball i la salut laboral en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01574/12
Substanciació 31
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba
311-01577/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment de les des-
igualtats per classe, gènere i edat a causa de la crisi per la Covid-19 i sobre les 
mesures adoptades per a afrontar-les
311-01578/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de replantejar 
el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la Covid-19
311-01579/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les persones mor-
tes a residències de què informa el Departament d’Afers Socials i Famílies s’han de 
sumar a les que dona el Departament de Salut
311-01583/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de protecció 
dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la situació
311-01584/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acompanyament dels 
catalans a l’estranger
311-01587/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la Covid-19 
en els migrants i a les fronteres exteriors de la Unió Europea
311-01588/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta d’Europa a 
les conseqüències econòmiques, socials i humanitàries de la lluita contra la Covid-19
311-01589/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els 
controls policials pel confinament
311-01590/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions dona-
des als bombers
311-01591/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els 
casos de violència de gènere i de violència dins la llar
311-01592/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancio-
nadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la segu-
retat ciutadana
311-01593/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activació i la gestió 
del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
311-01594/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front a l’increment de trucades al servei d’emergències 112
311-01595/12
Substanciació 34
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a reduir el trànsit
311-01596/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció civil per 
a fer front a la Covid-19
311-01598/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa 
relativa a la pandèmia de la Covid-19
311-01599/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucio-
nals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la pandèmia de la Covid-19
311-01601/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la 
pandèmia de la Covid-19
311-01602/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la coope-
ració catalana durant la pandèmia de la Covid-19
311-01605/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels catalans 
a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19
311-01606/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protec-
ció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit de la seguretat
311-01607/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració dels 
bombers i de Protecció Civil amb les autoritats sanitàries
311-01608/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia del dispositiu 
policial per a garantir el confinament
311-01609/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 
pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb 
relació a la situació de les organitzacions catalanes que treballen a l’exterior
311-01610/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 
pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 
protegir de la pandèmia els treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior
311-01611/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement i l’anàlisi 
per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia de la Co-
vid-19 i les seves conseqüències
311-01612/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a afron-
tar l’emergència de la Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i altres zones 
en conflicte
311-01613/12
Substanciació 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a fa-
cilitar el retorn dels joves residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència 
provocada per la Covid-19 fora de Catalunya
311-01614/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
perquè els efectes de la crisi siguin els mínims possibles en el turisme, l’automoció 
i el sector exterior
311-01616/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’assignació pres-
supostaria prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2020 pot ajudar les petites i mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activi-
tat productiva
311-01617/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesu-
res adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 destinades a petits ne-
gocis i comerços
311-01618/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació del su-
port de Cuba per a assolir una resposta més eficient a la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
311-01619/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del Go-
vern amb relació als sectors del comerç i el turisme arran de la Covid-19
311-01625/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del 
Govern amb relació al suport a les universitats públiques per al final del curs 2019-
2020 i l’inici del 2020-2021
311-01626/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències i 
l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme
311-01627/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a 
donar suport a la digitalització de les empreses
311-01628/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la estratègia amb què 
es donarà suport a l’activitat universitària durant el confinament
311-01629/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar 
el despoblament rural
311-01632/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar que la 
pandèmia del coronavirus no afecti les explotacions del sector primari no alimentari
311-01633/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modifica-
ció del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
arran de la crisi de la Covid-19
311-01634/12
Substanciació 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector pesquer
311-01635/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions lidera-
des per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
311-01636/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya agrària 
d’enguany
311-01637/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
garantir la mà d’obra necessària a les explotacions agràries durant les campanyes 
de recollida de la fruita i les hortalisses
311-01643/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroali-
mentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a 
donar-los suport
311-01644/12
Substanciació 40

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 l’impacte econòmic 
estimat amb relació a la crisi sanitària provocada per la Covid-19
311-01529/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Govern 
amb relació als pressupostos del 2020 i els recursos per a fer front a la crisi
311-01530/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències so-
cials i econòmiques de la Covid-19
311-01531/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls necessari per 
a reactivar l’economia
311-01532/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de les 
normatives d’estabilitat pressupostària
311-01533/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reacti-
vació econòmica que impulsarà després del confinament
311-01540/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat del pro-
jecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se les conseqüències socials i econò-
miques de la pandèmia tenint en compte la gran càrrega impositiva per a la classe 
mitjana treballadora
311-01541/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la situació sanitària 
davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser gestionada sense el suport recíproc amb 
el Govern espanyol i els d’altres comunitats autònomes
311-01543/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 44
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte 
actual de pressupostos de la Generalitat ateses les circumstàncies davant la pan-
dèmia de Covid-19
311-01544/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficiència de la decla-
ració d’estat d’alarma i la consegüent invasió de competències pel Govern espanyol
311-01549/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament munici-
pal amb relació als efectes sanitaris, socials i econòmics de la Covid-19 i sobre la 
coordinació amb les administracions
311-01550/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del sector 
de l’esport quan acabi el confinament provocat per la Covid-19
311-01551/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del nombre 
de denúncies per violència masclista durant l’estat d’alarma, el nombre d’ajudes i 
les mesures de reforç de la protecció de les víctimes en situació de confinament 
amb els agressors prestades durant aquest període
311-01554/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els àmbits de col·labo-
ració i coordinació amb els ens locals en el context de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, especialment pel que fa a les residències per a gent gran
311-01555/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballadors del 
sistema sanitari català
311-01557/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del sistema 
sanitari català
311-01558/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis en què es 
basava la consellera de Salut per a indicar l’origen del brot de la Covid-19 a la con-
ca d’Òdena
311-01559/12
Anunci: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de pre-
venció preses des que es va tenir coneixement de l’epidèmia a la Xina fins al 14 de 
març, data de declaració de l’estat d’alarma
311-01560/12
Anunci: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió i la cura del 
personal sanitari
311-01569/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de contin-
gència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema sanitari i el paper de 
l’atenció primària
311-01570/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració sani-
tària entre administracions
311-01571/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció als col·lectius 
més vulnerables en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01573/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió en l’àmbit del 
treball i la salut laboral en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19
311-01574/12
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba
311-01577/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment de les des-
igualtats per classe, gènere i edat a causa de la crisi per la Covid-19 i sobre les 
mesures adoptades per a afrontar-les
311-01578/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de replantejar 
el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la Covid-19
311-01579/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les persones mor-
tes a residències de què informa el Departament d’Afers Socials i Famílies s’han de 
sumar a les que dona el Departament de Salut
311-01583/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de protecció 
dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la situació
311-01584/12
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acompanyament dels 
catalans a l’estranger
311-01587/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la Covid-19 
en els migrants i a les fronteres exteriors de la Unió Europea
311-01588/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta d’Europa a 
les conseqüències econòmiques, socials i humanitàries de la lluita contra la Covid-19
311-01589/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els 
controls policials pel confinament
311-01590/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions dona-
des als bombers
311-01591/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els 
casos de violència de gènere i de violència dins la llar
311-01592/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció civil per 
a fer front a la Covid-19
311-01598/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 56
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa 
relativa a la pandèmia de la Covid-19
311-01599/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucio-
nals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la pandèmia de la Covid-19
311-01601/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la 
pandèmia de la Covid-19
311-01602/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la coope-
ració catalana durant la pandèmia de la Covid-19
311-01605/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels catalans 
a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19
311-01606/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
perquè els efectes de la crisi siguin els mínims possibles en el turisme, l’automoció 
i el sector exterior
311-01616/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’assignació pres-
supostaria prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2020 pot ajudar les petites i mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activi-
tat productiva
311-01617/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesu-
res adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 destinades a petits ne-
gocis i comerços
311-01618/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del Go-
vern amb relació als sectors del comerç i el turisme arran de la Covid-19
311-01625/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del 
Govern amb relació al suport a les universitats públiques per al final del curs 2019-
2020 i l’inici del 2020-2021
311-01626/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències i 
l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme
311-01627/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a 
donar suport a la digitalització de les empreses
311-01628/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la estratègia amb què 
es donarà suport a l’activitat universitària durant el confinament
311-01629/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 63
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar 
el despoblament rural
311-01632/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar que la 
pandèmia del coronavirus no afecti les explotacions del sector primari no alimentari
311-01633/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modifica-
ció del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
arran de la crisi de la Covid-19
311-01634/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector pesquer
311-01635/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions lidera-
des per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
311-01636/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya agrària 
d’enguany
311-01637/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
garantir la mà d’obra necessària a les explotacions agràries durant les campanyes 
de recollida de la fruita i les hortalisses
311-01643/12
Anunci: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroali-
mentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a 
donar-los suport
311-01644/12
Anunci: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mediació entre ar-
rendataris i arrendadors per a assolir acords d’ajornament del pagament del lloguer
311-01657/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’ajuts 
a entitats del tercer sector ambiental
311-01658/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del trans-
port públic i les solucions de mobilitat durant la crisi de la Covid-19
311-01659/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic de 
la gestió del transport públic
311-01660/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte social de les 
mesures adoptades amb relació al parc públic d’habitatges
311-01661/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic, 
social i empresarial de les mesures adoptades per l’Agència Catalana de l’Aigua
311-01662/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 69
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual la re-
baixa del cànon de l’aigua és universal
311-01663/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts a les famílies 
per a pagar el lloguer de l’habitatge
311-01664/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’habitatge durant l’es-
tat d’alarma
311-01665/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el transport durant 
l’estat d’alarma
311-01666/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats de man-
teniment i les obres amb relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01667/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir la seguretat dels treballadors de l’àmbit del transport
311-01668/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instruments des-
plegats per a facilitar que els afectats per la Covid-19 es puguin acollir als ajuts del 
Govern d’Espanya
311-01669/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir un dimensionament adequat del transport públic durant l’estat d’alarma
311-01670/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a esta-
blir una moratòria del pagament del lloguer dels habitatges de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge
311-01671/12
Anunci: SP CUP-CC 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a evitar l’increment de contagis de Covid-19 als centres penitenciaris
311-01672/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a facilitar el teletreball als treballadors de l’Administració de justícia
311-01673/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’orga-
nització i l’execució de les mesures preventives i de desinfecció d’espais públics 
als centres penitenciaris, les seus judicials i els serveis adscrits al Departament de 
Justícia
311-01677/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’orga-
nització i l’execució de les mesures de protecció individual i l’aportació de tests als 
treballadors públics, al personal adscrit al Departament de Justícia i als interns dels 
centres penitenciaris
311-01678/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 75
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’or-
ganització i l’execució de les mesures de reforç del Departament de Justícia per a 
afrontar el col·lapse judicial
311-01679/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del nom-
bre de contagis de Covid-19 al mòdul 4 del Centre Penitenciari de Quatre Camins
311-01711/12
Anunci: SP CUP-CC 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de pro-
tecció per al personal de les seus judicials des de l’inici de la crisi de la Covid-19
311-01712/12
Anunci: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels profes-
sionals amb motiu de la pandèmia del Covid-19
311-01713/12
Anunci: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
pel govern judicial amb relació a l’emergència sanitària per la Covid-19
311-01721/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reaccions rebudes 
pel Departament de Justícia amb relació a la situació de la població penitenciària 
sota la seva tutela
311-01722/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies mestres de la 
represa de l’activitat dels òrgans jurisdiccionals
311-01723/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 79

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies d’alumnes 
escolaritzats a Catalunya que no tenen ordinador o tauleta a casa
314-07119/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies d’alumnes 
escolaritzats a Catalunya que no tenen connexió a Internet a casa
314-07120/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no tenen 
prou suport familiar per a fer tasques escolars a casa
314-07121/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes amb relació a la bret-
xa digital si el confinament s’allarga més del que està previst
314-07122/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el curs escolar 
2019-2020 acabi abans del que està previst
314-07123/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’algun protocol per si 
es repeteix la situació de confinament durant el curs 2020-2021
314-07124/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions pel que fa al 
pagament de quotes als centres sufragats amb fons públics
314-07125/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió d’eliminar la sisena hora 
als centres escolars públics que l’ofereixen
314-07126/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió d’eliminar la sisena 
hora als centres escolars públics de Barcelona és una decisió ferma del Departa-
ment d’Educació
314-07127/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió d’eliminar la sisena hora 
als centres escolars públics de Barcelona millorarà o enfortirà llur projecte educatiu
314-07128/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de la sisena hora als 
centres educatius de titularitat privada sufragats amb fons públics
314-07129/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha 
tingut reunions amb els equips directius, els claustres i les famílies dels centres pú-
blics en què s’eliminarà la sisena hora
314-07130/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es vol posar 
en marxa un nou institut a Peralada (Alt Empordà)
314-07131/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del nou 
institut de Peralada (Alt Empordà)
314-07132/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nou pobles que tindran alumnes 
escolaritzats al nou institut de Peralada (Alt Empordà)
314-07133/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que al nou institut de 
Peralada hi puguin anar alumnes empadronats a Figueres
314-07134/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garan-
tir l’escolarització equilibrada entre el nou institut de Peralada (Alt Empordà) i els 
instituts de l’entorn
314-07135/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions d’assistència als alum-
nes del Programa de mobilitat de l’alumnat Catalunya-Quebec perquè puguin tornar 
a Catalunya al més aviat possible
314-07136/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències de la Generalitat 
per a interessar-se per la situació dels catalans a l’estranger que tenen problemes 
per a tornar
314-07137/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els 
alumnes de primària i secundària puguin continuar les classes
314-07138/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació mòbil StopCovid-19Cat
314-07139/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures administratives i san-
cionadores adoptades contra Josep Pàmies
314-07140/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taxes estandarditzades de ca-
sos de Covid-19 a les àrees bàsiques de salut publicades en el web de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
314-07171/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de Covid-19 a 
Igualada (Anoia)
314-07172/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació total de l’Agència Tri-
butària de Catalunya del 2017 al 2019
314-07173/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència del nomenament de 
Clara Ponsatí com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans
314-07174/12
Formulació: Susana Beltrán García, juntament amb un altre diputat del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el motiu de les ins-
peccions de treball a empreses que presten servei de vehicles de transport amb 
conductor
314-07175/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra les 
empreses de vehicles de transport amb conductor arran de la denúncia presentada 
per la Intersindical Alternativa de Catalunya i l’organització Taxi Project
314-07176/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de sancions imposades a 
les empreses de vehicles de transport amb conductor
314-07177/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir el correcte aïllament dels infants i adolescents acollits en centres de menors 
durant l’estat d’alarma
314-07178/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de Covid-19 
que s’han detectat en els centres de menors i altres serveis d’acolliment residencials
314-07179/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han habilitat espais especials 
d’acolliment alternatiu per als infants i adolescents acollits en centres afectats per 
la Covid-19
314-07180/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir que el personal que atén els infants i adolescents acollits en centres de me-
nors tingui la protecció adequada davant la Covid-19
314-07181/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en línia de les acti-
vitats escolars per als infants i adolescents acollits en centres de menors durant 
l’estat d’alarma
314-07182/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb re-
lació als menors estrangers no acompanyats que continuen vivint al carrer durant 
l’estat d’alarma
314-07183/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a pro-
tegir els infants i adolescents davant de situacions de violència i maltractament du-
rant el confinament
314-07184/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions específiques per a 
atendre les famílies amb fills que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat 
arran de l’emergència sanitària per la Covid-19
314-07185/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
forçar els serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista i adaptar-los a la 
situació de confinament
314-07186/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha creat recursos per a tras-
lladar les víctimes de violència masclista que denunciïn maltractaments durant el 
confinament
314-07187/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha previst l’ampliació de la 
campanya d’informació sobre els recursos d’atenció a les víctimes de violència 
masclista durant el confinament
314-07188/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
forçar les actuacions de la Inspecció de Treball amb relació a les cuidadores no 
professionals i les empleades de la llar
314-07189/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reforçar 
les actuacions de la Inspecció de Treball amb relació a les cambreres de pis d’hotels
314-07190/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a pro-
tegir les dones prostituïdes que es troben en establiments que han hagut de tancar 
per la Covid-19
314-07191/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
a les famílies monoparentals femenines que estan sotmeses a una especial vulne-
rabilitat durant el confinament
314-07192/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de defuncions du-
rant el març del 2020 i sobre la mortalitat esperada
314-07193/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades rebudes al 
061, al 112 i al 012 per símptomes compatibles amb la infecció per Covid-19 durant 
el març del 2020
314-07194/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació dels llits a les unitats de 
cures intensives dels hospitals del Siscat durant el març del 2020
314-07195/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació 
a les proves ràpides de detecció de la Covid-19
314-07196/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha comportat la 
creació de l’aplicació STOP Covid-19 CAT
314-07197/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que fan els ciutadans de l’apli-
cació STOP Covid-19 CAT i les conclusions que se n’extreuen
314-07198/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a atendre els catalans 
que volen tornar de l’estranger durant la crisi provocada per la Covid-19?
314-07199/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència atén els casos de ciutadans 
que volen tornar des d’Austràlia durant la crisi provocada per la Covid-19
314-07200/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència cobreix els buits que deixen les 
ambaixades i els consolats durant la crisi provocada per la Covid-19
314-07201/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ordinadors adquirits 
amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19
314-07208/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de lliurament dels ordi-
nadors adquirits amb urgència que falten per lliurar
314-07209/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors de l’Ins-
titut Català de la Salut amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a 
casa dels funcionaris
314-07210/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb connexió de xarxa privada 
virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
314-07211/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies amb connexió de xarxa privada virtual 
que es poden dur a casa dels funcionaris
314-07212/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb connexió de xarxa 
privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
314-07213/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de compra dels or-
dinadors adquirits arran de la crisi sanitària de la Covid-19
314-07214/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 111



BOPC 589
27 d’abril de 2020

Taula de contingut 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’oferir recursos tecnològics 
i eines de teletreball a autònoms i pimes
314-07215/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han ofert recur-
sos tecnològics i eines de teletreball al Departament de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública per als autònoms i les pimes
314-07216/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció 
individual a les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
314-07217/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre el personal de residències, habitatges tutelats i centres de 
dia per a gent gran
314-07218/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre els usuaris de residències, habitatges tutelats i centres de 
dia per a gent gran
314-07219/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a causa 
de la Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran
314-07220/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos per cau-
ses compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tu-
telats per a gent gran
314-07221/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els pro-
fessionals i usuaris de residències, centres tutelats i centres de dia per a gent gran 
davant el contagi de la Covid-19
314-07222/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent de les resi-
dències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran per a evitar la 
propagació de la Covid-19
314-07223/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies ha impedit a la Unitat Militar d’Emergències 
la desinfecció de les residències per a gent gran
314-07224/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal de les 
residències i dels habitatges tutelats per a gent gran arran de la crisi de la Covid-19
314-07225/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències 
i habitatges tutelats per a gent gran que s’han allotjat amb els familiars
314-07226/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció 
individual a les residències i llars residència de persones amb discapacitat per a 
protegir els usuaris i treballadors davant la Covid-19
314-07227/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 118
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre el personal de residències i llars residència de persones amb 
discapacitat
314-07228/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis detectats 
entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat
314-07229/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a causa 
de la Covid-19 entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb 
discapacitat
314-07230/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos per cau-
ses compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de residències i llars residència 
de persones amb discapacitat
314-07231/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els pro-
fessionals i usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat 
davant el contagi de la Covid-19
314-07232/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent de les resi-
dències i llars residència de persones amb discapacitat per a evitar la propagació 
de la Covid-19
314-07233/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal de les 
residències i llars residència de persones amb discapacitat arran de la crisi de la 
Covid-19
314-07234/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció 
individual als centres d’acolliment d’infants i adolescents per a protegir els usuaris 
i treballadors davant la Covid-19
314-07235/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre el personal de centres residencials i d’acolliment d’infants i 
adolescents
314-07236/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants i 
adolescents
314-07237/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a cau-
sa de la Covid-19 entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants 
i adolescents
314-07238/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos compa-
tibles amb la Covid-19 entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’in-
fants i adolescents
314-07239/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els pro-
fessionals i usuaris dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents 
davant del contagi de la Covid-19
314-07240/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent dels centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents per a evitar la propagació de la 
Covid-19
314-07241/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal dels cen-
tres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents arran de la crisi de la Covid-19
314-07242/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als treballadors de les residències, els habitatges tutelats i els centres 
de dia per a gent gran
314-07243/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als usuaris de les residències, els habitatges tutelats i els centres de 
dia per a gent gran
314-07244/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als treballadors de les residències i llars residència de persones amb 
discapacitat
314-07245/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als usuaris de les residències i llars residència de persones amb dis-
capacitat
314-07246/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als treballadors dels centres residencials i d’acolliment d’infants i ado-
lescents
314-07247/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 
que s’han fet als usuaris dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adoles-
cents
314-07248/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències 
i habitatges tutelats per a gent gran que han estat hospitalitzats per la Covid-19
314-07249/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències 
i llars residència de persones amb discapacitat que han estat hospitalitzats per la 
Covid-19
314-07250/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents que han estat hospitalitzats per 
la Covid-19
314-07251/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 129
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a oferir 
liquiditat als sectors afectats per la crisi de la Covid-19 que han de retornar els pa-
gaments avançats
314-07252/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han descon-
centrat competències en matèria de contractació administrativa a la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà
314-07253/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de preguntes, consultes 
a la bústia de contacte i visites al web del Canal Empresa amb relació als efectes 
de la crisi de la Covid-19 en les empreses i l’economia
314-07254/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la partida de recursos destinats 
als treballadors autònoms és suficient
314-07262/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual encara no s’ha 
publicat la convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms
314-07263/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es trigui setze dies a pu-
blicar una convocatòria anunciada en situació d’emergència
314-07264/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si actua d’acord amb les exigèn-
cies econòmiques del moment
314-07265/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària dels ajuts 
per als treballadors autònoms
314-07266/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de coronavirus a 
la Conca d’Òdena i el confinament perimetral d’aquesta zona
314-07267/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de malalts de Covid-19 
a altres comunitats autònomes i com pot garantir que les unitats de cures intensi-
ves no se saturin
314-07268/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malalts de residèn-
cies de gent gran amb simptomatologia de la Covid-19 que han mort i no consten 
en les estadístiques oficials
314-07269/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha negat l’entrada d’unitats de 
desinfecció de la Unitat Militar d’Emergències a alguns centres d’atenció primària
314-07270/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha tornat a ac-
tivar la comanda de material sanitari a l’empresa Basic Devices
314-07271/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols establerts pel Depar-
tament de Salut a les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
314-07272/12
Formulació: GP PSC-Units 136
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport mèdic que s’ha donat 
a les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19
314-07273/12
Formulació: GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions en resi-
dències de gent gran amb símptomes compatibles amb la Covid-19
314-07274/12
Formulació: GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de les residències 
de gent gran
314-07275/12
Formulació: GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de la sanitat pri-
vada que s’ha incorporat a la sanitat pública durant el març
314-07276/12
Formulació: GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de desinfecció que 
s’han pres en els centres geriàtrics
314-07277/12
Formulació: GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui s’ha fet càrrec de les despeses 
per desinfecció de les residències de gent gran a Barcelona
314-07278/12
Formulació: GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un criteri d’edat per 
a accedir a les unitats de cures intensives i als respiradors entre els pacients amb 
Covid-19
314-07279/12
Formulació: GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del control dels tests 
positius de Covid-19 a les residències de gent gran
314-07280/12
Formulació: GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control domiciliari previst per a 
les famílies amb membres positius de Covid-19
314-07281/12
Formulació: GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels protocols de 
seguretat i prevenció establerts per a la Covid-19 a les residències de gent gran
314-07282/12
Formulació: GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deficiència de professionals 
detectada a les residències de gent gran i el cobriment de les baixes de personal 
sanitari causades per la Covid-19
314-07283/12
Formulació: GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la sanitat primà-
ria a la ciutat de Barcelona
314-07284/12
Formulació: GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir el CAP Ro-
quetes, de Barcelona, els caps de setmana
314-07285/12
Formulació: GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits i plantes d’hospi-
tals públics que han estat tancats durant el 2019 i el nombre de llits i plantes d’hos-
pitals públics que hi havia el 2010
314-07286/12
Formulació: GP PSC-Units 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el que percep la sanitat privada per 
assumir pacients de la sanitat pública per la crisi sanitària provocada per la Covid-19
314-07287/12
Formulació: GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts de la Residèn-
cia de Gent Gran de la Casa Asil de Sant Andreu a Barcelona
314-07288/12
Formulació: GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP La Sagrera, de 
Barcelona
314-07289/12
Formulació: GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals han estat de-
rivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
314-07290/12
Formulació: GP PSC-Units 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i el CUAP Cot-
xeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per a fer front al tancament 
del CAP La Sagrera
314-07291/12
Formulació: GP PSC-Units 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc a l’aten-
ció primària als barris de Barcelona amb més afectació per la Covid-19
314-07292/12
Formulació: GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades 
per la Covid-19 a les residències de gent gran de Barcelona
314-07293/12
Formulació: GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions que hi ha 
hagut durant el març i l’abril de 2020 a les residències de gent gran de Barcelona
314-07294/12
Formulació: GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals i les ràtios 
del personal de suport de les residències de gent gran de Barcelona
314-07295/12
Formulació: GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció de què 
disposen les residències de gent gran de Barcelona
314-07296/12
Formulació: GP PSC-Units 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el biaix de l’opinió del president 
de la Generalitat en valorar la contribució material que el Govern d’Espanya ha fet 
durant la crisi de la Covid-19
314-07297/12
Formulació: GP PSC-Units 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prioritats en la distribució del 
material sanitari rebut del Govern d’Espanya
314-07298/12
Formulació: GP PSC-Units 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit de distribució del material 
sanitari rebut del Govern d’Espanya
314-07299/12
Formulació: GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de seguretat per a asse-
gurar una distribució correcta del material sanitari proporcionat pel Govern d’Espanya
314-07300/12
Formulació: GP PSC-Units 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els receptors del material sanitari 
proporcionat pel Govern d’Espanya
314-07301/12
Formulació: GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material sanitari i de protecció 
adquirit des de l’1 de març del 2020
314-07302/12
Formulació: GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material adquirit per 
la Generalitat que s’ha rebut fins el 6 d’abril de 2020
314-07303/12
Formulació: GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material rebut que 
s’ha distribuït
314-07304/12
Formulació: GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material sanitari 
i de protecció que s’ha rebut des de diversos àmbits des de l’1 de març de 2020
314-07305/12
Formulació: GP PSC-Units 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de seguretat per a 
assegurar la distribució del material sanitari i de protecció
314-07306/12
Formulació: GP PSC-Units 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de la convocatòria de 
les subvencions estructurals per als mitjans de comunicació
314-07307/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha incrementat 
la quantitat de diners per a la convocatòria de les subvencions estructurals per als 
mitjans de comunicació
314-07308/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat assignada a cada mitjà 
de comunicació en la resolució de la convocatòria de les subvencions estructurals 
per als mitjans de comunicació
314-07309/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat assignada als mitjans 
de comunicació en aranès en la resolució de la convocatòria de les subvencions 
estructurals per als mitjans de comunicació
314-07310/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la campanya «Jo 
actuo» de la Direcció General de Difusió
314-07311/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans seleccionats per a la 
campanya «Jo actuo»
314-07312/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús d’estratègies de contingut de 
marca en la campanya «Jo actuo»
314-07313/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment de la posada en marxa 
de les campanyes amb estratègia de contingut de marca
314-07314/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 162
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en les campanyes 
amb contingut de marca ha aparegut el vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda difonent mesures del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
314-07315/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’allargar el curs escolar 
2019-2020 o d’iniciar abans el 2020-2021
314-07316/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el Projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 en cas que es modifiqui el 
calendari escolar dels cursos 2019-2020 o 2020-2021
314-07317/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 per a proveir una oferta gra-
tuïta d’escoles d’estiu
314-07318/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores que el Programa ex-
perimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres ha 
aportat als alumnes i els professors
314-07319/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos addicionals obtinguts 
pels centres educatius que han participat en el Programa experimental de suport a 
la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-07320/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un nou pro-
grama experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües es-
trangeres
314-07321/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
314-07322/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de l’objectiu estra-
tègic amb relació a la renda garantida per a les persones amb rendes més baixes 
o perceptores d’altres ajuts estatals, més grans de seixanta-cinc anys o no activa-
bles laboralment
314-07323/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les transferències 
rebudes de l’Estat per a afrontar la Covid-19
314-07325/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats que s’han cobert 
amb les transferències provinents del Fons Social Extraordinari
314-07326/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats que s’han cobert 
amb les transferències provinents del Sistema Nacional de Salut
314-07327/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les transferències 
de l’Estat per a ajudar a pagar les beques de menjador
314-07328/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 168
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es demanarà l’avançament de la 
liquidació del sistema de finançament autonòmic del 2018
314-07329/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si demanarà els diners del Fons de 
Finançament Autonòmic corresponents al segon trimestre del 2020
314-07330/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha fet les 
transferències als ajuntaments dels ingressos que els corresponen de l’impost so-
bre les estades turístiques
314-07331/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan farà les transferències als ajun-
taments dels ingressos que els corresponen de l’impost sobre les estades turístiques
314-07332/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agilitació de les transferències 
als ajuntaments dels ingressos que els corresponen de l’impost sobre les estades 
turístiques
314-07333/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del projecte del Hard 
Rock Entertainment World a Salou i Vila-seca (Tarragonès)
314-07334/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb el sector del 
lleure educatiu per a avaluar les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19
314-07337/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si estudia mesures que permetin 
a les empreses de lleure educatiu mantenir les reserves avançades de les colònies
314-07338/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’una moratòria a 
l’aplicació del decret d’instal·lacions juvenils
314-07339/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures amb relació 
a les reserves de colònies escolars que no perjudiquin les famílies ni les empreses 
de lleure educatiu
314-07340/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si informarà les empreses de lleure 
educatiu sobre les decisions econòmiques que els afectin
314-07341/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de dispositius de des-
infecció als lavabos dels centres escolars
314-07342/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de protocols de des-
infecció i neteja als centres escolars
314-07343/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un protocol d’atenció 
als alumnes que presentin simptomatologia de coronavirus
314-07344/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 176
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer campanyes infor-
matives d’hàbits higiènics per als alumnes
314-07345/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de substituts res-
pecte al personal contractat als centres escolars
314-07346/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les substitucions del personal de 
la comunitat educativa a la tardor
314-07347/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les funcions del 
Consell Assessor sobre la Covid-19
314-07348/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració dels plans de descon-
finament de les residències de gent gran
314-07349/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructuració de l’actuació a les 
residències de gent gran amb relació a la Covid-19
314-07350/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha posat en 
funcionament l’hospital temporal que la Guàrdia Civil ha muntat a Sant Andreu de 
la Barca (Baix Llobregat)
314-07351/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 179

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri informatiu pel qual 
en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 4 d’abril de 2020 no es va tractar la 
situació de les residències per a la gent gran causada per la Covid-19
325-00081/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 180

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri informatiu pel 
qual en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 4 d’abril de 2020 es tractés la 
qüestió dels treballs de desinfecció fets per la Unitat Militar d’Emergència i no de 
les morts per la Covid-19 a les residències per a la gent gran
325-00082/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 180
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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 
l’impacte econòmic estimat amb relació a la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
311-01529/12

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 
l’actuació del Govern amb relació als pressupostos del 2020 i els 
recursos per a fer front a la crisi
311-01530/12

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 les 
conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19
311-01531/12

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 l’impuls 
necessari per a reactivar l’economia
311-01532/12

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 la 
modificació de les normatives d’estabilitat pressupostària
311-01533/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de reactivació econòmica que impulsarà després del 
confinament
311-01540/12

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 la 
idoneïtat del projecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se 
les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia tenint 
en compte la gran càrrega impositiva per a la classe mitjana 
treballadora
311-01541/12

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 
la situació sanitària davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser 
gestionada sense el suport recíproc amb el Govern espanyol i els 
d’altres comunitats autònomes
311-01543/12

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 la 
validesa del projecte actual de pressupostos de la Generalitat ateses 
les circumstàncies davant la pandèmia de Covid-19
311-01544/12

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’eficiència de la declaració d’estat d’alarma i la consegüent invasió 
de competències pel Govern espanyol
311-01549/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
finançament municipal amb relació als efectes sanitaris, socials 
i econòmics de la Covid-19 i sobre la coordinació amb les 
administracions
311-01550/12

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 la 
reactivació del sector de l’esport quan acabi el confinament provocat 
per la Covid-19
311-01551/12

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’evolució del nombre de denúncies per violència masclista durant 
l’estat d’alarma, el nombre d’ajudes i les mesures de reforç de 
la protecció de les víctimes en situació de confinament amb els 
agressors prestades durant aquest període
311-01554/12

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 els 
àmbits de col·laboració i coordinació amb els ens locals en el context 
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, especialment pel que 
fa a les residències per a gent gran
311-01555/12

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 els 
treballadors del sistema sanitari català
311-01557/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur 
del sistema sanitari català
311-01558/12

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 els 
estudis en què es basava la consellera de Salut per a indicar l’origen 
del brot de la Covid-19 a la conca d’Òdena
311-01559/12

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 
mesures de prevenció preses des que es va tenir coneixement de 
l’epidèmia a la Xina fins al 14 de març, data de declaració de l’estat 
d’alarma
311-01560/12

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 la gestió 
i la cura del personal sanitari
311-01569/12

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 els plans 
de contingència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema 
sanitari i el paper de l’atenció primària
311-01570/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració sanitària entre administracions
311-01571/12

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 l’atenció 
als col·lectius més vulnerables en el context de crisi sanitària per 
l’epidèmia de Covid-19
311-01573/12

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 
en l’àmbit del treball i la salut laboral en el context de crisi sanitària 
per l’epidèmia de Covid-19
311-01574/12

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 les 
mesures adoptades en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i 
limitacions amb què es troba
311-01577/12

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 
l’increment de les desigualtats per classe, gènere i edat a causa de la 
crisi per la Covid-19 i sobre les mesures adoptades per a afrontar-les
311-01578/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera de replantejar el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una 
vegada superada la crisi per la Covid-19
311-01579/12

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 si 
les persones mortes a residències de què informa el Departament 
d’Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les que dona el 
Departament de Salut
311-01583/12

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 el nivell 
de protecció dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la 
situació
311-01584/12

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 
l’acompanyament dels catalans a l’estranger
311-01587/12

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 
l’impacte de la Covid-19 en els migrants i a les fronteres exteriors de 
la Unió Europea
311-01588/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
tinguda el 15.04.2020, DSPC-C 500.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta d’Europa a les conseqüències econòmiques, socials i 
humanitàries de la lluita contra la Covid-19
311-01589/12

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 les 
incidències en els controls policials pel confinament
311-01590/12

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 
instruccions donades als bombers
311-01591/12

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 
actuacions en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar
311-01592/12

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 els 
expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
311-01593/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’activació i la gestió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
311-01594/12

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 adoptades per a fer front a l’increment de trucades al servei 
d’emergències 112
311-01595/12

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 adoptades per a reduir el trànsit
311-01596/12

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 
protecció civil per a fer front a la Covid-19
311-01598/12

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 
política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19
311-01599/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
relacions institucionals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la 
pandèmia de la Covid-19
311-01601/12

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 el 
futur del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència amb relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01602/12

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 
situació de la cooperació catalana durant la pandèmia de la Covid-19
311-01605/12

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 
situació dels catalans a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la 
Covid-19
311-01606/12

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 les 
mesures de protecció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit 
de la seguretat
311-01607/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.04.2020, DSPC-C 475.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració dels bombers i de Protecció Civil amb les autoritats 
sanitàries
311-01608/12

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 l’eficàcia 
del dispositiu policial per a garantir el confinament
311-01609/12

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 ha pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb relació a la situació de les 
organitzacions catalanes que treballen a l’exterior
311-01610/12

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 les 
mesures que ha pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a protegir de la pandèmia els 
treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior
311-01611/12

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 el 
coneixement i l’anàlisi per part del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència de les mesures que han pres 
altres governs amb relació a la pandèmia de la Covid-19 i les seves 
conseqüències
311-01612/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
tinguda el 15.04.2020, DSPC-C 500.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
proposta per a afrontar l’emergència de la Covid-19 en els territoris 
sahrauís i palestins i altres zones en conflicte
311-01613/12

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 
proposta per a facilitar el retorn dels joves residents a l’exterior que 
han hagut de viure l’emergència provocada per la Covid-19 fora de 
Catalunya
311-01614/12

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 les 
mesures adoptades perquè els efectes de la crisi siguin els mínims 
possibles en el turisme, l’automoció i el sector exterior
311-01616/12

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 
si l’assignació pressupostaria prevista en el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2020 pot ajudar les petites i 
mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activitat productiva
311-01617/12

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 la utilitat 
de les mesures adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 
destinades a petits negocis i comerços
311-01618/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’acceptació del suport de Cuba per a assolir una resposta més 
eficient a la crisi sanitària provocada per la Covid-19
311-01619/12

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 el 
capteniment del Govern amb relació als sectors del comerç i el 
turisme arran de la Covid-19
311-01625/12

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 el 
capteniment del Govern amb relació al suport a les universitats 
públiques per al final del curs 2019-2020 i l’inici del 2020-2021
311-01626/12

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 
conseqüències i l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme
311-01627/12

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 la 
planificació per a donar suport a la digitalització de les empreses
311-01628/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
estratègia amb què es donarà suport a l’activitat universitària durant 
el confinament
311-01629/12

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 
mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació adoptarà per a evitar el despoblament rural
311-01632/12

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 que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació adoptarà per a evitar que la pandèmia del coronavirus no 
afecti les explotacions del sector primari no alimentari
311-01633/12

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 previsió de modificació del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació arran de la crisi de la 
Covid-19
311-01634/12

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 adoptades per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector 
pesquer
311-01635/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
17.04.2020, DSPC-C 478.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les actuacions liderades per l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
311-01636/12

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 
campanya agrària d’enguany
311-01637/12

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 
actuacions per a garantir la mà d’obra necessària a les explotacions 
agràries durant les campanyes de recollida de la fruita i les 
hortalisses
311-01643/12

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 els 
sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les 
mesures que adoptarà per a donar-los suport
311-01644/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
17.04.2020, DSPC-C 478.
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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 
l’impacte econòmic estimat amb relació a la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
311-01529/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61991 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant 
la Comissió del 6 d’abril de 2020.

La consellera de la Presidència va anunciar en roda de premsa que l’impacte del 
cost sanitari del Covid-19 serà de 1.800M€. Interessa saber a aquesta di- putada i al 
seu grup parlamentari: 

– Quin càlcul estimat fa el Govern sobre l’impacte econòmic total, tenint en 
compte tots els àmbits afectats i les mesures adoptades?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actuació del Govern amb relació als pressupostos del 2020 i els 
recursos per a fer front a la crisi
311-01530/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61992 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Alícia Romero Llano, diputada 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 del 6 d’abril de 2020.

La consellera de la Presidència va anunciar en roda de premsa que l’impacte del 
cost sanitari del Covid-19 serà de 1.800M€. Interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els pressupostos per al 2020 
i els recursos necessaris per fer front a la crisis?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19
311-01531/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62005 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les conseqüències socials i econòmiques del Covid-19.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls 
necessari per a reactivar l’economia
311-01532/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62006 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’estímul necessari per a revitalitzar l’economia.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
modificació de les normatives d’estabilitat pressupostària
311-01533/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62007 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la comissió d’economia i hisenda
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la modificació de les normatives d’estabilitat pressupostàries, tant a ni-

vell català, com estatal, com europeu?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de reactivació econòmica que impulsarà després del 
confinament
311-01540/12

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 que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta 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 Genera-
litat impulsará para las empresas, los autónomos y los ciudadanos durante el confi-
namiento?

2. ¿Cuáles son las medidas de reactivación económica que el Govern de la Ge-
neralitat impulsará una vez que el confinamiento finalice?

3. ¿Considera el Govern de la Generalitat que el proyecto de ley de presupues-
tos 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 traba-
jadora, 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 la 
idoneïtat del projecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se 
les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia tenint 
en compte la gran càrrega impositiva per a la classe mitjana 
treballadora
311-01541/12

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 que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta 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 Genera-
litat impulsará para las empresas, los autónomos y los ciudadanos durante el confi-
namiento?

2. ¿Cuáles son las medidas de reactivación económica que el Govern de la Ge-
neralitat impulsará una vez que el confinamiento finalice?

3. ¿Considera el Govern de la Generalitat que el proyecto de ley de presupues-
tos actualmente en trámite parlamentario sigue siendo el idóneo para enfrentarse a 
la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, teniendo en cuenta que el 
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mismo proyecto de ley impone una gran carga impositiva para la clase media traba-
jadora, 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 
la situació sanitària davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser 
gestionada sense el suport recíproc amb el Govern espanyol i els 
d’altres comunitats autònomes
311-01543/12

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 acuer-

do 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 pande-
mia 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-
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 la 
validesa del projecte actual de pressupostos de la Generalitat ateses 
les circumstàncies davant la pandèmia de Covid-19
311-01544/12

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 acuer-

do 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 pande-
mia que se avecinaba?
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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-
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 
l’eficiència de la declaració d’estat d’alarma i la consegüent invasió 
de competències pel Govern espanyol
311-01549/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62029 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la valoració, en termes d’eficiència, de la declaració de l’estat d’alarma i 

la subsegüent invasió de competències per part del Govern espanyol.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
finançament municipal amb relació als efectes sanitaris, socials 
i econòmics de la Covid-19 i sobre la coordinació amb les 
administracions
311-01550/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62030 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 

06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el finançament municipal en relació als efectes sanitaris, socials i eco-

nòmics del Covid-19 i com s’està coordinant amb aquestes i altres administracions.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reactivació del sector de l’esport quan acabi el confinament provocat 
per la Covid-19
311-01551/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62031 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reactivació del sector de l’esport quan acabi el confinament provocat 

pel Covid-19.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució del nombre de denúncies per violència masclista durant 
l’estat d’alarma, el nombre d’ajudes i les mesures de reforç de 
la protecció de les víctimes en situació de confinament amb els 
agressors prestades durant aquest període
311-01554/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62034 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 

06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment 
davant la Comissió d’Afers Institucionals del 7 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució del nombre de denúncies per violència masclista a Catalu-

nya durant l’estat d’alarma? Quantes han rebut algun tipus d’ajuda durant aquest pe-
ríode? Quines mesures s’han adoptat per part del Govern de la Generalitat per refor-
çar la protecció de les víctimes de violència masclista en un context de confinament 
d’aquestes amb els seus agressors?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
àmbits de col·laboració i coordinació amb els ens locals en el context 
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, especialment pel que 
fa a les residències per a gent gran
311-01555/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62035 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 

06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment 
davant la Comissió d’Afers Institucionals del 7 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els àmbits de col·laboració i coordinació amb el món local, per 

part de la Generalitat de Catalunya, en el context de la crisi sanitària del Covid-19? 
Quina valoració en fa el Govern? Dins del ventall d’àmbits, quina és la gestió i  
coordinació que porta a terme el Govern amb el món local en l’àmbit de residències 
per gent gran?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
treballadors del sistema sanitari català
311-01557/12

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 si-
guientes 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



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur 
del sistema sanitari català
311-01558/12

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 si-
guientes 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 els 
estudis en què es basava la consellera de Salut per a indicar l’origen 
del brot de la Covid-19 a la conca d’Òdena
311-01559/12

ANUNCI: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62080 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Assumpta Escarp Gibert, diputada 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 de Salut del 8 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quins estudis va afirmar la consellera de Salut quin era l’origen del brot 

de coronavirus a la Conca d’Òdena, que després va ser desmentit pel propi Hospital 
d’Igualada i matisat per la consellera de Salut? En general, quina és la valoració que 
fa el Govern en relació amb el confinament perimetral donat l’evolució de contagis 
i la taxa de letalitat? Quina és la valoració que fa el Govern sobre l’elevada taxa de 
letalitat en aquesta àrea geogràfica?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de prevenció preses des que es va tenir coneixement de 
l’epidèmia a la Xina fins al 14 de març, data de declaració de l’estat 
d’alarma
311-01560/12

ANUNCI: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62081 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Assumpta Escarp Gibert, diputada 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 de Salut del 8 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures va prendre la Conselleria de Salut, a nivell de salut pública i 

de prevenció assistencial, des de que es va tenir coneixement de l’epidèmia de coro-
navirus a la Xina fins el 14 de març, data de declaració de l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
i la cura del personal sanitari
311-01569/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62100 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la gestió i cura del personal sanitari.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans 
de contingència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema 
sanitari i el paper de l’atenció primària
311-01570/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Fascicle segon
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– Sobre els plans de contingència per ampliar la capacitat de resposta del sistema 
sanitari i el paper de l’atenció primària.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració sanitària entre administracions
311-01571/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62102 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la col·laboració sanitària entre administracions.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció 
als col·lectius més vulnerables en el context de crisi sanitària per 
l’epidèmia de Covid-19
311-01573/12

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 acuer-

do con lo que establece el artículo163 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern las preguntas 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 respec-

to 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 epide-
mia por coronavirus en Cataluña.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
en l’àmbit del treball i la salut laboral en el context de crisi sanitària 
per l’epidèmia de Covid-19
311-01574/12

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 acuer-

do con lo que establece el artículo163 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern las preguntas 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 Famíliess respec-

to 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 epide-
mia 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 les 
mesures adoptades en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i 
limitacions amb què es troba
311-01577/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62108 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures que s’estan prenent en l’àmbit de l’ocupació i les limitacions 

i dificultats que s’estan trobant.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’increment de les desigualtats per classe, gènere i edat a causa de la 
crisi per la Covid-19 i sobre les mesures adoptades per a afrontar-les
311-01578/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62109 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre com la crisi accentua les desigualtats segons classe, gènere, edat, i com 

està treballant el departament les mesures per fer-hi front.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera de replantejar el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una 
vegada superada la crisi per la Covid-19
311-01579/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62110 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre com caldrà repensar el sistema d’afers socials per enfortir-lo, un cop 

superem aquesta crisi.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
les persones mortes a residències de què informa el Departament 
d’Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les que dona el 
Departament de Salut
311-01583/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62114 / 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
Raúl Moreno Montaña, 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 de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les persones mortes en residències a Catalunya que comptabilitza el Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les morts que facilita el 
Departament de Salut?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell 
de protecció dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la 
situació
311-01584/12

ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62115 / 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
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el nivell de protecció dels aturats a 

Catalunya i quines accions està preparant per solventar la seva situació?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’acompanyament dels catalans a l’estranger
311-01587/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62165 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’acció de la Conselleria a l’hora d’acompanyar a els ciutadans de Cata-

lunya fora del país.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte de la Covid-19 en els migrants i a les fronteres exteriors de 
la Unió Europea
311-01588/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62166 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’impacte del Covid-19 en les persones migrants i en les fronteres exter-

nes de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta d’Europa a les conseqüències econòmiques, socials i 
humanitàries de la lluita contra la Covid-19
311-01589/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62167 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la resposta europea a les conseqüències econòmiques, socials i humani-

tàries de la lluita contra el Covid-19.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències en els controls policials pel confinament
311-01590/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62168 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fa de les incidències en els controls policials pel confina-

ment, tant pel que afecta a l’excés de zel cap a algunes entitats voluntàries que fan 
tasques essencials com als desplaçaments innecessaris a segones residències?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
instruccions donades als bombers
311-01591/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62169 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines instruccions s’han donat als bombers fins al moment i a què s’ha degut 
la demora en les seves actuacions?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar
311-01592/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62170 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fa de les actuacions que ha realitzat el departament en els 

casos de violència de gènere i violència dins la llar?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
protecció civil per a fer front a la Covid-19
311-01598/12

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: 
1. Sobre la política de personal del Departament d’Interior en relació al desen-

volupament 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 pan-
dèmia provocada per la Covid-19.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19
311-01599/12

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: 
1. Sobre la política de personal del Departament d’Interior en relació al desen-

volupament 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 pan-
dèmia 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 les 
relacions institucionals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la 
pandèmia de la Covid-19
311-01601/12

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 acuer-

do 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 corona-

virus en Cataluña y en toda España.
2. Sobre las relaciones institucionales de la Generalitat de Cataluña con el Gobi-

erno 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 Institucio-
nales 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
futur del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència amb relació a la pandèmia de la Covid-19
311-01602/12

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 acuer-

do 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 corona-

virus en Cataluña y en toda España.
2. Sobre las relaciones institucionales de la Generalitat de Cataluña con el Gobi-

erno 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 Institucio-
nales 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 
situació de la cooperació catalana durant la pandèmia de la Covid-19
311-01605/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62200 / 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
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment 
davant la Comissió del 15 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la cooperació catalana durant la pandèmia del Co-

vid-19? Quina serà la seva orientació després de la pandèmia?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu GP PSC-Units



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 59 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació dels catalans a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la 
Covid-19
311-01606/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62201 / 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
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen l’article 165.3 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment 
davant la Comissió del 15 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació dels catalans que estan a l’estranger des de l’inici de la 

pandèmia del Covid-19?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades perquè els efectes de la crisi siguin els mínims 
possibles en el turisme, l’automoció i el sector exterior
311-01616/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 62223 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
preguntes al Govern perquè li sigui resposta oralment en comissió el dia 16 d’abril 
del 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Aquesta crisi té una especial incidència en els sectors econòmics més impor-

tants de Catalunya: turisme, automoció i sector exterior. Quines mesures concretes 
ha pres per tal que els efectes a curt, mitjà i llarg termini siguin els menors possibles 
en aquests sectors motors de l’economia catalana?

2. Tan bon punt la situació sanitària estigui controlada, creu que l’assignació 
pressupostaria prevista en el projecte de llei de pressupostos pel 2020, actualment 
en tràmit pressupostari, és l’adient per fer front a les principals línies d’actuació pre-
vistes pel departament per tal d’ajudar a petites i mitjanes empreses i autònoms a 
reprendre l’activitat productiva?

3. En el cas que vostè fos propietària d’un petit comerç, d’un bar o d’un establi-
ment de restauració, o, per què no, d’un gimnàs, d’un petit hotel o d’una agència de 
viatges, creu que les mesures que el seu departament ha pres els hi han estat útils, 
han estat mesures que li haguessin permès mirar al futur sense por i amb confiança?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
si l’assignació pressupostaria prevista en el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2020 pot ajudar les petites i 
mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activitat productiva
311-01617/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 62223 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
preguntes al Govern perquè li sigui resposta oralment en comissió el dia 16 d’abril 
del 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Aquesta crisi té una especial incidència en els sectors econòmics més impor-

tants de Catalunya: turisme, automoció i sector exterior. Quines mesures concretes 
ha pres per tal que els efectes a curt, mitjà i llarg termini siguin els menors possibles 
en aquests sectors motors de l’economia catalana?

2. Tan bon punt la situació sanitària estigui controlada, creu que l’assignació 
pressupostaria prevista en el projecte de llei de pressupostos pel 2020, actualment 
en tràmit pressupostari, és l’adient per fer front a les principals línies d’actuació pre-
vistes pel departament per tal d’ajudar a petites i mitjanes empreses i autònoms a 
reprendre l’activitat productiva?

3. En el cas que vostè fos propietària d’un petit comerç, d’un bar o d’un establi-
ment de restauració, o, per què no, d’un gimnàs, d’un petit hotel o d’una agència de 
viatges, creu que les mesures que el seu departament ha pres els hi han estat útils, 
han estat mesures que li haguessin permès mirar al futur sense por i amb confiança?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat 
de les mesures adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 
destinades a petits negocis i comerços
311-01618/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 62223 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
preguntes al Govern perquè li sigui resposta oralment en comissió el dia 16 d’abril 
del 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Aquesta crisi té una especial incidència en els sectors econòmics més impor-

tants de Catalunya: turisme, automoció i sector exterior. Quines mesures concretes 
ha pres per tal que els efectes a curt, mitjà i llarg termini siguin els menors possibles 
en aquests sectors motors de l’economia catalana?
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2. Tan bon punt la situació sanitària estigui controlada, creu que l’assignació 
pressupostaria prevista en el projecte de llei de pressupostos pel 2020, actualment 
en tràmit pressupostari, és l’adient per fer front a les principals línies d’actuació pre-
vistes pel departament per tal d’ajudar a petites i mitjanes empreses i autònoms a 
reprendre l’activitat productiva?

3. En el cas que vostè fos propietària d’un petit comerç, d’un bar o d’un establi-
ment de restauració, o, per què no, d’un gimnàs, d’un petit hotel o d’una agència de 
viatges, creu que les mesures que el seu departament ha pres els hi han estat útils, 
han estat mesures que li haguessin permès mirar al futur sense por i amb confiança?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
capteniment del Govern amb relació als sectors del comerç i el 
turisme arran de la Covid-19
311-01625/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62309 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant 
la Comissió del 16 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el sector del comerç i el tu-

risme degut a les conseqüències de la Covid-19?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
capteniment del Govern amb relació al suport a les universitats 
públiques per al final del curs 2019-2020 i l’inici del 2020-2021
311-01626/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada 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 del 16 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el suport a les universitats 
públiques pel final del curs 2019-20 i l’inici del proper 2020-21?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
conseqüències i l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme
311-01627/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62312 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Anna Caula i Paretas, portaveu del grup parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la comissió

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 
– Sobre les conseqüències econòmiques del Covid-19 a l’impacte del sector tu-

risme i les mesures per a mantenir el teixit econòmic del sector.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació per a donar suport a la digitalització de les empreses
311-01628/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62313 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Anna Caula i Paretas, portaveu del grup parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la comissió

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 
– Sobre els plans per a donar suport a la digitalització d’empreses.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
estratègia amb què es donarà suport a l’activitat universitària durant 
el confinament
311-01629/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62314 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

14.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la comissió

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 
– Sobre l’estratègia per a donar suport a l’adaptació de l’activitat universitària 

sota les condicions de confinament.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació adoptarà per a evitar el despoblament rural
311-01632/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 62364 / 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
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión el día 17 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. La epidemia de coronavirus puede agravar el problema del despoblamiento 

rural. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación para evitarlo?

2. La epidemia de coronavirus afecta a las explotaciones del sector primario no 
alimentario. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación para evitar esa afectación?

3. ¿Qué previsión tiene el Govern de la Generalitat de modificación del presu-
puesto del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación debido 
a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació adoptarà per a evitar que la pandèmia del coronavirus no 
afecti les explotacions del sector primari no alimentari
311-01633/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 62364 / 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
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión el día 17 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. La epidemia de coronavirus puede agravar el problema del despoblamiento 

rural. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación para evitarlo?

2. La epidemia de coronavirus afecta a las explotaciones del sector primario no 
alimentario. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación para evitar esa afectación?

3. ¿Qué previsión tiene el Govern de la Generalitat de modificación del presu-
puesto del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación debido 
a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió de modificació del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació arran de la crisi de la 
Covid-19
311-01634/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 62364 / 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
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión el día 17 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. La epidemia de coronavirus puede agravar el problema del despoblamiento 

rural. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación para evitarlo?

2. La epidemia de coronavirus afecta a las explotaciones del sector primario no 
alimentario. ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación para evitar esa afectación?
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3. ¿Qué previsión tiene el Govern de la Generalitat de modificación del presu-
puesto del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación debido 
a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector 
pesquer
311-01635/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62366 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quines mesures s’han pres des del Departament per garantir l’activitat i 

la continuïtat del sector pesquer.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les actuacions liderades per l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
311-01636/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62367 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les actuacions que està lidrerant l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries) en la crisi del Covid-19, i en concret quins estudis està realitzant 
el Centre de Recerca en Sanitat Animal en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
campanya agrària d’enguany
311-01637/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62368 / 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
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la previsió de la campanya agrària d’aquest any davant l’excepcionalitat 

de la situació.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a garantir la mà d’obra necessària a les explotacions 
agràries durant les campanyes de recollida de la fruita i les 
hortalisses
311-01643/12

ANUNCI: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62374 / 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
Òscar Ordeig i Molist, 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 del 17 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Impulsarà el Govern actuacions per tal de garantir la mà d’obra i els treballa-

dors necessaris a les explotacions agràries per les campanyes de la fruita i les hor-
talisses?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les 
mesures que adoptarà per a donar-los suport
311-01644/12

ANUNCI: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62375 / 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
Òscar Ordeig i Molist, 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 del 17 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els sectors agroalimentaris més afectats i perjudicats per la crisi del 

Covid-19 i quines mesures prendrà el Govern per tal de donar-los el suport necessari?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
mediació entre arrendataris i arrendadors per a assolir acords 
d’ajornament del pagament del lloguer
311-01657/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62431 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la mediació entre persones arrendatàries i arrendadores per assolir 

acords d’ajornament en el pagament del lloguer en el marc del RDL 11/2020.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
convocatòria d’ajuts a entitats del tercer sector ambiental
311-01658/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62432 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre l’estat de la convocatòria anunciada d’ajuts a entitats del Tercer Sector 
Ambiental i els principals criteris i terminis de la mateixa.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
cobertura del transport públic i les solucions de mobilitat durant la 
crisi de la Covid-19
311-01659/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62433 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura actual del transport públic i les diferents solucions de mobi-

litat en els desplaçaments necessaris durant la crisi del Covid-19.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte econòmic de la gestió del transport públic
311-01660/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62453 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
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 és l’impacte econòmic de la gestió del transport públic i com es pensa 

afrontar el dèficit que s’hagi generat?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte social de les mesures adoptades amb relació al parc públic 
d’habitatges
311-01661/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62454 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
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 és l’impacte social de les mesures que s’han impulsat en el parc públic 

d’habitatges?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte econòmic, social i empresarial de les mesures adoptades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua
311-01662/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62455 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
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 és l’impacte econòmic, social i empresarial de les mesures impulsades a 

través de l’Agència Catalana de l’Aigua?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual la rebaixa del cànon de l’aigua és universal
311-01663/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62456 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
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: 
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– El Govern ha anunciat una rebaixa del 50% del cànon de l’aigua a famílies i 
empreses. Quin és el motiu perquè aquesta mesura sigui universal i no en funció de 
la situació econòmica de cada família o empresa?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts 
a les famílies per a pagar el lloguer de l’habitatge
311-01664/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62457 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, 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: 
– Quina política i quins instruments d’ajuts a lloguer pensa implementar el seu 

govern per donar suport a les famílies que no podran fer front al pagament del llo-
guer per la reducció d’ingressos provocada per l’epidèmia del Covid-19?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’habitatge durant l’estat d’alarma
311-01665/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 62458 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión del día 20 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la vivienda durante el periodo de alarma.
2. Sobre el transporte durante el periodo de alarma.
3. Sobre las actividades de mantenimiento y obras en relación con la epidemia 

de coronavirus.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
transport durant l’estat d’alarma
311-01666/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 62458 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión del día 20 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la vivienda durante el periodo de alarma.
2. Sobre el transporte durante el periodo de alarma.
3. Sobre las actividades de mantenimiento y obras en relación con la epidemia 

de coronavirus.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats de manteniment i les obres amb relació a la pandèmia de la 
Covid-19
311-01667/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 62458 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión del día 20 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la vivienda durante el periodo de alarma.
2. Sobre el transporte durante el periodo de alarma.
3. Sobre las actividades de mantenimiento y obras en relación con la epidemia 

de coronavirus.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la seguretat dels treballadors de 
l’àmbit del transport
311-01668/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62459 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, 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 del 20 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha implementat el Govern de Catalunya per a garantir la se-

guretat de les treballadores i dels treballadors dels diferents operadors de transport 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
instruments desplegats per a facilitar que els afectats per la Covid-19 
es puguin acollir als ajuts del Govern d’Espanya
311-01669/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62460 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, 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 del 20 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins instruments ha desplegat el Govern de Catalunya per agilitzar que les 

persones que s’han vist afectades per la crisi del Covid-19 puguin acollir-se a les 
ajudes que ha posat en marxa el Govern d’Espanya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir un dimensionament adequat del 
transport públic durant l’estat d’alarma
311-01670/12

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 62461 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
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 mesures s’han adoptat per a garantir un dimensionament adequat del 

transport públic durant la situació de l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius per a establir una moratòria del pagament del lloguer dels 
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge
311-01671/12

ANUNCI: SP CUP-CC

Reg. 62462 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Territori
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: 
– Quins motius han portat a la Conselleria de Territori a optar per l’establiment 

d’una moratòria del pagament del lloguer del parc administrat per l’agència catalana 
de Catalunya en comptes d’una suspensió total?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a evitar l’increment de contagis de Covid-19 
als centres penitenciaris
311-01672/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62464 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, 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 ha pres el Departament de Justícia per evitar l’increment de 

casos de contagi pel Covid-19 als centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a facilitar el teletreball als treballadors de 
l’Administració de justícia
311-01673/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62465 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, 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 han estat les mesures preses pel Departament per a facilitar el teletre-

ball als treballadors de l’Administració de justícia?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació, l’organització i l’execució de les mesures preventives i 
de desinfecció d’espais públics als centres penitenciaris, les seus 
judicials i els serveis adscrits al Departament de Justícia
311-01677/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 62470 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 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 21 de abril del 2020

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas preventivas y 

la desinfección de espacios públicos en la lucha contra la pandemia provocada por 
el Covid-19 en los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos al 
Departament de Justícia.

2. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de protección 
individual y test que se han facilitado a los trabajadores públicos, personal adscrito 
al Departament de Justícia, internos en centros penitenciarios por parte del Depar-
tament de Justícia para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19 en 
los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos a la Conselleria de 
Justícia.

3. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de refuerzo 
del Departament de Justícia para hacer frente al colapso judicial.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació, l’organització i l’execució de les mesures de protecció 
individual i l’aportació de tests als treballadors públics, al personal 
adscrit al Departament de Justícia i als interns dels centres 
penitenciaris
311-01678/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 62470 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 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 21 de abril del 2020

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas preventivas y 

la desinfección de espacios públicos en la lucha contra la pandemia provocada por 
el Covid-19 en los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos al 
Departament de Justícia.

2. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de protección 
individual y test que se han facilitado a los trabajadores públicos, personal adscrito 
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al Departament de Justícia, internos en centros penitenciarios por parte del Depar-
tament de Justícia para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19 en 
los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos a la Conselleria de 
Justícia.

3. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de refuerzo 
del Departament de Justícia para hacer frente al colapso judicial.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació, l’organització i l’execució de les mesures de reforç del 
Departament de Justícia per a afrontar el col·lapse judicial
311-01679/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 62470 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 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 21 de abril del 2020

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas preventivas y 

la desinfección de espacios públicos en la lucha contra la pandemia provocada por 
el Covid-19 en los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos al 
Departament de Justícia.

2. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de protección 
individual y test que se han facilitado a los trabajadores públicos, personal adscrito 
al Departament de Justícia, internos en centros penitenciarios por parte del Depar-
tament de Justícia para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19 en 
los centros penitenciarios, sedes judiciales y servicios adscritos a la Conselleria de 
Justícia.

3. Sobre la planificación, organización y ejecución de las medidas de refuerzo 
del Departament de Justícia para hacer frente al colapso judicial.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
causes del nombre de contagis de Covid-19 al mòdul 4 del Centre 
Penitenciari de Quatre Camins
311-01711/12

ANUNCI: SP CUP-CC

Reg. 62567 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup 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: 
En relació al CP de Quatre Camins confirmava el Departament que en el Mò-

dul 4, de 145 presos, s’havien diagnosticat 32 casos –22 interns i 10 funcionaris– de 
Covid-19. 

– Quins han estat els motius o causes d’aquest alt nivell de contagis?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de protecció per al personal de les seus judicials des de 
l’inici de la crisi de la Covid-19
311-01712/12

ANUNCI: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62568 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant 
la Comissió de Justícia del 21 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de protecció ha determinat el Departament de Justícia, per al 

personal de les diferents seus judicials, des de l’inici de la crisi del Covid-19?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació dels professionals amb motiu de la pandèmia del Covid-19
311-01713/12

ANUNCI: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62569 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada 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 de Justícia del 21 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació respecte al personal que treballa en els centres peniten-

ciaris?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades pel govern judicial amb relació a l’emergència 
sanitària per la Covid-19
311-01721/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62684 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures adoptades des del govern judicial en relació a l’emergència 

sanitària del Covid-19.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reaccions rebudes pel Departament de Justícia amb relació a la 
situació de la població penitenciària sota la seva tutela
311-01722/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62685 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre els imputs que ha rebut la Conselleria de Justícia, si és que n’ha rebut, de 
càrrecs públics, organismes i institucions en relació a la situació de la població pe-
nitenciària sota la tutela del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies 
mestres de la represa de l’activitat dels òrgans jurisdiccionals
311-01723/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62686 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 17.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les línies mestres que haurien de regir la futura represa de l’activitat als 

òrgans jurisdiccionals catalans.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies d’alumnes escolaritzats a Catalunya que no tenen ordinador 
o tauleta a casa
314-07119/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Segons les dades de què disposa el Departament d’Educació, interessa saber a 
aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes famílies d’alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya no 
disposen d’ordinador o tablet a casa seva?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies d’alumnes escolaritzats a Catalunya que no tenen connexió a 
Internet a casa
314-07120/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Segons les dades de què disposa el Departament d’Educació, interessa saber a 
aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes famílies d’alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya no 
disposen de connexió a internet a casa seva?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no tenen prou suport familiar per a fer tasques escolars a casa
314-07121/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Segons les dades de què disposa el Departament d’Educació, interessa saber a 
aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants alumnes escolaritzats a Catalunya no disposen del suport suficient per 
part de les seves famílies a l’hora de fer tasques escolars a casa?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 81 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes amb 
relació a la bretxa digital si el confinament s’allarga més del que està 
previst
314-07122/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines propostes té el Departament per combatre la bretxa digital si el confina-
ment s’allarga més del que està previst en aquests moments i el curs ha de continuar  
de manera no presencial? (Es prega especificar les mesures pel que fa al desenvolu-
pament de continguts educatius o formes d’avaluació).

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el 
curs escolar 2019-2020 acabi abans del que està previst
314-07123/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Es planteja el Departament d’Educació acabar el curs escolar 2019-2020 abans 
del que està previst?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’algun 
protocol per si es repeteix la situació de confinament durant el curs 
2020-2021
314-07124/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el Departament d’Educació aplicar algun protocol per si la situació de 
confinament es produeix de nou durant el proper curs 2020-2021? En què consisti-
ría? (Es prega concretar les mesures de cara a l’aprenentatge «online», o a la regula-
ció del teletreball per part dels docents).

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions 
pel que fa al pagament de quotes als centres sufragats amb fons 
públics
314-07125/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les recomanacions del Departament d’Educació respecte al paga-
ment de quotes als centres sufragats amb fons públics? (Es prega especificar entre 
centres de titularitat pública o privada). Han de pagar les famílies els imports de les 
AMPAs o AFA’s? Han de pagar les quotes de serveis complementaris en el cas dels 
centres concertats? Es compromet el Departament a pagar les nòmines dels docents 
dels centres concertats?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió d’eliminar 
la sisena hora als centres escolars públics que l’ofereixen
314-07126/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la decisió d’eliminar la si-
sena hora a partir del proper curs escolar als centres escolars públics que ofereixen 
aquest servei gràcies al suport de les Associacions de Famílies d’Alumnes?

Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió 
d’eliminar la sisena hora als centres escolars públics de Barcelona és 
una decisió ferma del Departament d’Educació
314-07127/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– La decisió d’eliminar la sisena hora a partir del proper curs als centres escolars 
públics de Barcelona, és una decisió ferma que ha pres el Departament d’Educació 
com a soci majoritari del Consorci d’Educació de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió 
d’eliminar la sisena hora als centres escolars públics de Barcelona 
millorarà o enfortirà llur projecte educatiu
314-07128/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb la decisió d’eliminar la sisena hora a partir del proper curs als centres es- 
colars públics de Barcelona, pensa el Govern que el projecte educatiu dels centres 
millorarà o s’enfortirà? En cas negatiu, per quin motiu ha pres el Govern aquesta 
decisió? En base a quina normativa s’ha pres aquesta decisió?

Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de la 
sisena hora als centres educatius de titularitat privada sufragats amb 
fons públics
314-07129/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Educació en relació amb els centres 
educatius de titularitat privada sufragats amb fons públics que mantenen actualment 
la sisena hora? Té previst el Govern exigir a aquests centres l’eliminació de la sisena 
hora per al proper curs 2020-2021?

Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació ha tingut reunions amb els equips directius, els claustres 
i les famílies dels centres públics en què s’eliminarà la sisena hora
314-07130/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha mantingut el Departament d’Educació reunions amb els equips directius, 
els claustres i les famílies dels centres públics que es veuran afectats per la decisió 
del Departament d’Educació d’eliminar la sisena hora que ofereixen aquests centres 
per al proper curs 2020-2021? En cas afirmatiu, quines propostes alternatives s’han 
plantejat per al projecte educatiu del centre? Té previst el Govern informar a la co-
munitat educativa sobre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es vol posar en marxa un nou institut a Peralada (Alt Empordà)
314-07131/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant les notícies aparegudes de la posada en marxa d’un nou institut a Perala-
da (Alt Empordà) amb dues línies de primer d’ESO i 60 places per a alumnat de nou 
pobles, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les raons que justifiquen aquest nou institut?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament del nou institut de Peralada (Alt Empordà)
314-07132/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant les notícies aparegudes de la posada en marxa d’un nou institut a Perala-
da (Alt Empordà) amb dues línies de primer d’ESO i 60 places per a alumnat de nou 
pobles, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan començarà a funcionar?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nou pobles 
que tindran alumnes escolaritzats al nou institut de Peralada (Alt 
Empordà)
314-07133/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant les notícies aparegudes de la posada en marxa d’un nou institut a Perala-
da (Alt Empordà) amb dues línies de primer d’ESO i 60 places per a alumnat de nou 
pobles, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són aquests nou pobles que seran escolaritzats al nou institut?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
al nou institut de Peralada hi puguin anar alumnes empadronats a 
Figueres
314-07134/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant les notícies aparegudes de la posada en marxa d’un nou institut a Perala-
da (Alt Empordà) amb dues línies de primer d’ESO i 60 places per a alumnat de nou 
pobles, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Departament d’Educació que hi puguin anar alumnes empadro-
nats a la ciutat de Figueres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir l’escolarització equilibrada entre el nou 
institut de Peralada (Alt Empordà) i els instituts de l’entorn
314-07135/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant les notícies aparegudes de la posada en marxa d’un nou institut a Perala-
da (Alt Empordà) amb dues línies de primer d’ESO i 60 places per a alumnat de nou 
pobles, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures prendrà el Departament d’Educació per garantir l’escolaritza-
ció equilibrada amb els instituts de l’entorn, especialment els de Figueres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
d’assistència als alumnes del Programa de mobilitat de l’alumnat 
Catalunya-Quebec perquè puguin tornar a Catalunya al més aviat 
possible
314-07136/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlament, pre-
senta la pregunta siguiente, para que sea contestada con respuesta escrita: 

Según la prensa, varios alumnos catalanes que participaban en el Programa de 
Movilidad del Alumnado Cataluña-Quebec se han quejado de que la Generalitat de 
Cataluña los había abandonado a su suerte al tener que adelantar su regreso a Cata-
luña a causa del decreto del Estado de Alarma en España.

Interesa saber a esta diputada u a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha realizado el Govern de la Generalitat para asistir a estos 

alumnos catalanes a fin de que pudieran regresar cuanto antes?

Palacio del Parlamento, 24 de marzo del 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
de la Generalitat per a interessar-se per la situació dels catalans a 
l’estranger que tenen problemes per a tornar
314-07137/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlament, pre-
senta la pregunta siguiente, para que sea contestada con respuesta escrita: 

El Conseller Bernat Solé, lanzó un tuit en el que literalmente decía: «Acabo de 
parlar, entre d’altres, amb en Jordi, en Josep Maria i la Mireia, ciutadans que són a 
l’estranger i tenen problemes per tornar al país. Estem atenent i acompanyant cen-
tenars de persones que viuen hores difícils. És el que faria qualsevol Estat»

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Considera el conseller Solé que el Gobierno de la Generalitat de la Comuni-

dad Autónoma de Cataluña no tiene competencias para interesarse por la situación 
de catalanes que quieren regresar a España?

2. ¿Considera el conseller Solé que es necesario que Cataluña sea un Estado para 
atender a los catalanes en el exterior?

Palacio del Parlamento, 24 de marzo del 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els alumnes de primària i secundària puguin 
continuar les classes
314-07138/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 61703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamenta
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlament, presenta 
la pregunta siguiente, para que sea contestada con respuesta escrita: 

La Comunidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Microsoft, ha pues-
to a disposición de los centros educativos una nueva herramienta gratuita llamada  
Microsoft Teams, que facilita la formación en línia para los alumnos mientras con-
tinúe, como mínimos tres semanas más, la ausencia de clases presenciales por la 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19). Gracias a esta aplicación 
aproximadamente unos nueve mil grupos, con ciento cincuenta mil alumnos y quin-
ce mil profesores han podido continuar con la actividad educativa.

Interesa saber a esta diputada u a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas ha tomado el Departament d’Educació para que los alumnos de 

primaria y secundaria puedan seguir con sus clases?
2. En caso de no haber tomado una iniciatyiva similar a la de la Comunidad Au-

tónoma de Madrid, ¿cuál es el motivo?

Palacio del Parlamento, 24 de marzo del 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació mòbil 
StopCovid-19Cat
314-07139/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 61704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 12 de marzo de 2020, desde el grupo Parlamentario de Ciudadanos, se instó 
al gobierno mediante una Propuesta de Resolución, para que se desarrollara y distri-
buyera una app específica como una herramienta más, en la lucha contra el corona-
virus que nos afecta de manera dramática en la actualidad. La Generalitat ha anun-
ciado el 19 de marzo la puesta en marcha de una app llamada «StopCovid-19Cat» 
como una herramienta tecnológica de apoyo al sistema sanitario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿La app está conectada con las bases de datos de Catsalut?
2. ¿La recogida de datos de los test realizados por los usuarios, se está tratando 

informáticamente de alguna manera que permita el análisis de los datos recogidos, 
como herramienta de geolocalización y evolución de la pandemia?

3. ¿Qué servidor está almacenando los datos recogidos?
4. ¿Se ha implementado algún tipo de control mediante la geolocalización de los 

usuarios diagnosticados como positivos?
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5. ¿Cuántas descargas se han realizado de la app? (Se solicita la información a 
fecha de la respuesta a la pregunta).

6. ¿Cuántos test se han realizado en la app? (A fecha de respuesta).
7. ¿Qué número de usuarios han sido derivados al sistema sanitario presencial en 

función de los resultados del test realizado en la app? (Se solicita la información a 
fecha de la respuesta a la pregunta).

Palacio del Parlamento, 24 de marzo del 2020
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
administratives i sancionadores adoptades contra Josep Pàmies
314-07140/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 61711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la pregunta siguiente, para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 25 de marzo de 2020 el Señor Josep Pàmies, conocido por sus pseudoterapi-
as con lejía aseguró en un vídeo publicado en redes sociales que «el coronavirus se 
puede curar en 25 horas» con dióxido de cloro.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas administrativas y sancionadoras ha tomado el Govern de la Ge-

neralitat contra el pseudocientífico Sr. Pàmies?
2. ¿Se ha interpuesto denuncia penal o escrito a la fiscalía por parte del Govern 

de la Generalitat contra el Sr Josep Pàmies por un delito contra la salud pública, es-
tafa e intrusismo profesional? En caso afirmativo, ¿en qué fecha se ha interpuesto 
dicha denuncia o escrito de fiscalía?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taxes 
estandarditzades de casos de Covid-19 a les àrees bàsiques de salut 
publicades en el web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya
314-07171/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de Ciuta-

dans, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las preguntas siguientes, para que le sean contestada con respuesta escrita.
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El día 28 de marzo de 2020, la página web http://aquas.gencat.cat/ca/actuali-
tat/ultimes-dades-coronavirus, informó inicialmente de unas tasas estandarizadas 
por edad y sexo por 100.000 habitantes de las Áreas Básicas de Salud, que fueron 
rectificadas posteriormente. A modo de ejemplo, el ABS Viladecans 3 CAP Mont-
baig, ofrecía inicialmente una cifra de 708,8 casos y posteriormente 212,3 casos por 
100.000 habitantes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
1. ¿A qué se debió este cambio en la publicación de las cifras?
2. ¿Qué cálculo es el correcto?
3. ¿Qué garantía ofrecen los datos que presenta esta página http://aquas.gencat.

cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus?

Palau del Parlament, 30 de marzo de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de 
Covid-19 a Igualada (Anoia)
314-07172/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de Ciuta-

dans, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las preguntas siguientes, para que le sean contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el origen del brote de Covid-19 en el municipio de Igualada?
2. ¿Dónde se contagió el paciente cero del brote de Covid-19 del municipio de 

Igualada?

Palau del Parlament, 30 de Marzo de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació total 
de l’Agència Tributària de Catalunya del 2017 al 2019
314-07173/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 61753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

Al presidente del Parlamento
José Maria Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlament, 
presenta la pregunta siguiente, para que sea contestada con respuesta escrita: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
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– Recaudación total de la Agencia Tributaria de Cataluña en los años 2017, 2018 
y 2019.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo del 2020
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència del 
nomenament de Clara Ponsatí com a membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans
314-07174/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 61762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Héctor 

Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, perquè li siguin contestada amb resposta escrita.

La Sra. Clara Ponsatí ha estat escollida recentment membre de la secció de Filo-
sofia i Ciències Socials de L’Institut d’Estudis Catalans. La mateixa es troba fugada 
de la justícia i investigada per presumptes delictes de malversació i sedició. Fa uns 
dies va publicar un tuït en el seu compte personal en què proferia l’expressió «De 
Madrid al Cielo» en relació amb la notícia de desenes de morts a la capital d’Espa-
nya, en senyal de befa i menyspreu per aquestes pèrdues.

D’acord amb les finalitats establertes en els Estatuts de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, concretament en el seu article 3.c que diuen expressament el següent: 

«3.c) Impulsar, amb les activitats que li són pròpies, el progrés i el desenvolupa-
ment generals de la societat i realitzar, quan s’escaigui, tasques d’assessorament dels 
poders públics i altres institucions».

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. En quina mesura, la Sra. Ponsatí pot promoure la tasca d’impuls de la societat 

i assessorament dels poders públics tenint en compte les seves declaracions en un 
tuït sobre els malats i els morts causats pel virus Covid-19 a Madrid, escrit per ella 
on deia textualment «De Madrid al Cielo», que ha estat objecte de múltiples repro-
vacions, especialment perquè incentiva a l’odi entre territoris i persones?

2. S’han tingut en compte en la seva designació a l’Institut d’Estudis Catalans que 
des de la Universitat de St. Andrews, Universitat des d’on imparteix docència, s’han 
desmarcat totalment dels tuïts realitzats per la Sra. Ponsatí, deixant ben clar que no 
representen a la Universitat, a més a més d’admetre que es tracta d’un tema seriós?

3. És encertat que per part d’una institució finançada amb pressupost públic fer 
un nomenament a una persona com la Sra. Ponsatí investigada per presumptes de-
lictes de malversació i sedició, i que ha incomplert reiteradament amb el seu deure 
constitucional de col·laborar amb la Justícia, negant-se a ser posada a la disposició 
dels òrgans de la Justícia?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Susana Beltrán García, Héctor Amelló Montiu, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el motiu 
de les inspeccions de treball a empreses que presten servei de 
vehicles de transport amb conductor
314-07175/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de desembre, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en 

col·laboració amb altres forces sindicals i l’organització Taxi Project, van denunciar 
davant diferents delegacions d’Inspecció de Treball de la Generalitat l’excés de jor-
nades imposat per Cabify i altres empreses de VTC de 20 hores setmanals addicio-
nals a les 40 hores de jornada setmanal ordinària.

Segons els sindicats l’empresa obliga els seus treballadors a mantenir activada 
l’aplicació ia donar resposta dels serveis que puguin rebre durant quatre hores dià-
ries que se sumen a la seva jornada de vuit hores de treball, «a risc de ser penalitzats 
o fins i tot de perdre la seva treball».

També denuncien la manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
A més, els sindicats van presentar una sèrie d’informes que demostren «l’existèn-

cia de molts indicis de delicte en el tractament de dades».
– Quantes inspeccions de treball s’ha desenvolupat a empreses que presten servei Ca-

bify des de l’inici de la seva activitat a Catalunya? ¿Quines han estat les causes d’aquestes?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades contra les empreses de vehicles de transport amb 
conductor arran de la denúncia presentada per la Intersindical 
Alternativa de Catalunya i l’organització Taxi Project
314-07176/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de desembre, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en 

col·laboració amb altres forces sindicals i l’organització Taxi Project, van denunciar 
davant diferents delegacions d’Inspecció de Treball de la Generalitat l’excés de jor-
nades imposat per Cabify i altres empreses de VTC de 20 hores setmanals addicio-
nals a les 40 hores de jornada setmanal ordinària.

Fascicle tercer
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Segons els sindicats l’empresa obliga els seus treballadors a mantenir activada 
l’aplicació ia donar resposta dels serveis que puguin rebre durant quatre hores dià-
ries que se sumen a la seva jornada de vuit hores de treball, «a risc de ser penalitzats 
o fins i tot de perdre la seva treball».

També denuncien la manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
A més, els sindicats van presentar una sèrie d’informes que demostren «l’existèn-

cia de molts indicis de delicte en el tractament de dades».
– Quines són les mesures adoptades pel Govern després de la denúncia interpo-

sada?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de sancions 
imposades a les empreses de vehicles de transport amb conductor
314-07177/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de desembre, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en 

col·laboració amb altres forces sindicals i l’organització Taxi Project, van denunciar 
davant diferents delegacions d’Inspecció de Treball de la Generalitat l’excés de jor-
nades imposat per Cabify i altres empreses de VTC de 20 hores setmanals addicio-
nals a les 40 hores de jornada setmanal ordinària.

Segons els sindicats l’empresa obliga els seus treballadors a mantenir activada 
l’aplicació ia donar resposta dels serveis que puguin rebre durant quatre hores dià-
ries que se sumen a la seva jornada de vuit hores de treball, «a risc de ser penalitzats 
o fins i tot de perdre la seva treball».

També denuncien la manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
A més, els sindicats van presentar una sèrie d’informes que demostren «l’existèn-

cia de molts indicis de delicte en el tractament de dades».
– Quin tipus de sancions ha adoptat el Govern al respecte?

Palau del Parlament, 30 Març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir el correcte aïllament dels infants i 
adolescents acollits en centres de menors durant l’estat d’alarma
314-07178/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per garantir el correcte aïlla-

ment i reforçar l’atenció dels infants i adolescents acollits en centres de menors i al-
tres serveis d’acolliment durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de Covid-19 que s’han detectat en els centres de menors i altres 
serveis d’acolliment residencials
314-07179/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos de Covid-19 s’han detectat en els diferents centres de menors i 

altres serveis d’acolliment residencials de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han habilitat 
espais especials d’acolliment alternatiu per als infants i adolescents 
acollits en centres afectats per la Covid-19
314-07180/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’han habilitat espais especials d’acolliment alternatiu per poder traslladar els 

infants i adolescents acollits en centres i altres serveis residencials afectats pel Co-
vid-19? En cas afirmatiu, quines característiques tenen?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que el personal que atén els infants i 
adolescents acollits en centres de menors tingui la protecció 
adequada davant la Covid-19
314-07181/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per garantir que el personal 

que atén els infants i adolescents acollits en centres de menors i altres serveis d’aco-
llida tingui accés a les mesures de protecció adequades per protegir-se de posibles 
contagis de Covid-19? S’ha contractat personal de reforç per cobrir les baixes i les 
necessitats extra que comporta l’atenció dels infants i adolescents en situació de 
confinament?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en 
línia de les activitats escolars per als infants i adolescents acollits en 
centres de menors durant l’estat d’alarma
314-07182/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com s’està garantint que els infants i adolescents acollits en centres de menors 

i altres serveis residencials continuïn amb les activitats escolars online durant l’estat 
d’alarma decretat pel Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació als menors estrangers no acompanyats que 
continuen vivint al carrer durant l’estat d’alarma
314-07183/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19, quines mesures està portant a 

terme el Govern en relació amb els menors estrangers no acompanyats que no comp-
taven amb una mesura de protecció i continuaven vivint al carrer?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a protegir els infants i adolescents davant de 
situacions de violència i maltractament durant el confinament
314-07184/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per protegir els infants i ado-

lescents de situacions de violència i maltractament que poden estar intensificant-se 
durant el confinament decretat per l’estat d’alarma pel Covid-19? S’han reforçat els 
serveis socials que s’encarreguen de la detecció i l’atenció de la violència contra in-
fants i adolescents?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
específiques per a atendre les famílies amb fills que es troben en una 
situació d’especial vulnerabilitat arran de l’emergència sanitària per 
la Covid-19
314-07185/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines prestacions específiques contempla la Generalitat per atendre les famí-

lies amb fills i filles a càrrec que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat 
arran de l’emergència sanitària del Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reforçar els serveis d’atenció a les víctimes de 
violència masclista i adaptar-los a la situació de confinament
314-07186/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’estan portant a terme per reforçar els serveis d’atenció a les 

víctimes de violència masclista i adaptar-los a la nova situació de confinament que 
col·loca les dones en una situació d’especial vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha creat recursos 
per a traslladar les víctimes de violència masclista que denunciïn 
maltractaments durant el confinament
314-07187/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha creat el Govern recursos especials per traslladar les víctimes de violència 

masclista que denunciïn casos de maltractament durant confinament decretat per 
l’estat d’alarma pel Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha previst 
l’ampliació de la campanya d’informació sobre els recursos d’atenció 
a les víctimes de violència masclista durant el confinament
314-07188/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern ampliar la campanya d’informació sobre els recursos 

d’atenció a les víctimes de violència masclista, amb iniciatives com la de «Masca-
rilla 19» adoptada per altres comunitats autònomes o donant informació en super-
mercats i altres establiments que continuen funcionant durant confinament decretat 
per l’estat d’alarma pel Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball amb relació a 
les cuidadores no professionals i les empleades de la llar
314-07189/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per reforçar les actuacions de 

la Inspecció de Treball i adaptar-les a l’actual situació d’emergència sanitària el Co-
vid-19, en relació amb les cuidadores no professionals i les empleades de la llar que 
es troben sotmeses a una especial vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball 
amb relació a les cambreres de pis d’hotels
314-07190/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per reforçar les actuacions de 

la Inspecció de Treball i adaptar-les a l’actual situació d’emergència sanitària pel 
Covid-19, en relació amb les cambreres de pis d’hotels que estan sent acomiadades 
de manera injustificada?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a protegir les dones prostituïdes que es troben en 
establiments que han hagut de tancar per la Covid-19
314-07191/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures sestà portant a terme el Govern per protegir i donar assistèn-

cia a les dones prostituïdes, la majoria estrangeres, que es troben en diferents tipus 
d’establiments que han hagut de tancar pel Covid-19? Quin és el nombre de dones 
prostituïdes que es troben afectades? S’està garantint el correcte confinament i aï-
llament d’aquestes dones?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a les famílies monoparentals femenines 
que estan sotmeses a una especial vulnerabilitat durant el 
confinament
314-07192/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern en relació amb les famílies 

monoparentals femenines que es troben sotmeses a una especial vulnerabilitat du-
rant el confinament decretat per l’estat d’alarma pel Covid-19?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de 
defuncions durant el març del 2020 i sobre la mortalitat esperada
314-07193/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de 

Ciutadans, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la pregunta siguiente, para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número total de defunciones en Cataluña durante el mes de marzo 

de 2020? Desglose de información por días y por motivo de defunción.
2. ¿Cuál es la mortalidad esperada según datos acumulados de años anteriores 

en el mismo periodo estacional?
3. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-

bles con infección por Covid-19 en los servicios de Atención Primaria?
4. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-

bles con infección por Covid-19 en los servicios de Atención Primaria, a los que se 
les ha realizado el test prueba de proteína C reactiva PCR?

5. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-
bles con infección por coronavirus en hospitales del SISCAT?

6. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compa-
tibles con infección por coronavirus en hospitales del SISCAT, a los que se les ha 
realizado el test prueba de proteína C reactiva (PCR)?
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7. ¿Cuál es la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos de 
cada uno de los hospitales del SISCAT durante el mes de marzo de 2020? Desglose 
de la información por días y por motivo de la ocupación con indicación así mismo 
de las camas disponibles y no utilizadas en cada hospital de Cataluña.

Palau del Parlament, 30 de marzo de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler Gon-

zález, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trucades rebudes al 061, al 112 i al 012 per símptomes compatibles 
amb la infecció per Covid-19 durant el març del 2020
314-07194/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de 

Ciutadans, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la pregunta siguiente, para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuántas llamadas telefónicas se han recibido en el 061, 112 y 012 por sín-

tomas compatibles con infección por el Covid-19, durante el mes de marzo 2020? 
Desglose de las llamadas por día y teléfono del origen de la llamada.

2. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de espera de las llamadas al 061, 112 y 012 du-
rante el mes de marzo 2020? Desglose de las llamadas por día.

3. ¿Cuántos mensajes ha recibido el mail 061catsalutrespon@gencat.cat por sín-
tomas compatibles con infección por coronavirus, durante el mes de marzo 2020? 
Desglose de los mensajes por día.

4. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de demora en responder los mensajes recibidos 
en el mail 061catsalutrespon@gencat.cat durante el mes de marzo 2020? Desglose 
de los mensajes por día.

5. ¿Cuántos contactos ha habido en el Chat del 061 por síntomas compatibles con 
infección por coronavirus, durante el mes de marzo 2020? Desglose de los mensa-
jes por día.

6. ¿Qué seguimiento se ha realizado a los pacientes con síntomas compatibles 
con infección por Covid-19 atendidos por el servicio telefónico del 061, 112 y 012? 
Desglosado por cada número de teléfono y por día.

7. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por Covid-19 
han sido atendidos en Áreas Básicas de Salud de Cataluña?

8. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por Covid-19 
han sido atendidos en hospitales de Cataluña?

9. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por Covid-19 no 
se ha realizado ningún seguimiento o control sanitario?

10. ¿Desde qué día ha sido efectivamente gratuito el teléfono 061 para la persona 
que efectuaba la llamada?
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11. ¿Cuál es el importe que ha abonado la Generalitat de Catalunya a cada una 
de las operadoras telefónicas durante el mes de marzo de 2020 en relación con el 
servicio del 061? Desglose de información por operadora telefónica.

Palau del Parlament, 30 de marzo de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler Gon-

zález, diputados GP Cs,

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació dels llits 
a les unitats de cures intensives dels hospitals del Siscat durant el 
març del 2020
314-07195/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB 

DOS ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grupo Parlamentario de Ciuta-

dans, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la pregunta siguiente, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos de 

cada uno de los hospitales del SISCAT durante el mes de marzo de 2020? Desglose 
de la información por detallada por días y por motivo de ocupación, con indicación 
así mismo de las camas disponibles y no utilizadas en cada hospital de Cataluña.

2. ¿Cuál es el coste total de las horas extraordinarias que han realizado los pro-
fesionales sanitarios durante la crisis del Covid-19?, y ¿cuál es la previsión presu-
puestaria y de plazo para abonárselas?

3. ¿En qué grado se han garantizado las medidas de protección a todo el personal 
sanitario así como a las Fuerzas de Orden Público dependientes de la Generalitat de 
Cataluña, proporcionando material de aislamiento como son las mascarillas homo-
logadas, batas, guantes y EPis?

4. ¿A qué obedece el elevado índice de contagio de los profesionales sanitarios?
5. ¿Qué medidas se han aplicado desde el inicio de la crisis del Covid-19 para 

prevenir el contagio de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su trabajo?

Palau del Parlament, 30 de marzo de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler Gon-

zález, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes amb relació a les proves ràpides de detecció de la Covid-19
314-07196/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què té previst fer el Govern en relació amb les proves ràpides de detecció del 

Covid-19, tant per les proves existents per detectar si les persones tenen anticossos 
de coronavirus, com les que determinen un episodi en quatre dies?

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha 
comportat la creació de l’aplicació STOP Covid-19 CAT
314-07197/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 61904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con el que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta las preguntas siguientes, para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

En relación a la App para dispositivos móviles iOS y Android para observar la 
propagación de Covid-19 publicitada y publicada por el Govern de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué coste directo e indirecto ha supuesto la creación de la App STOP Co-

vid-19 CAT?
2. ¿Para qué fin se han destinado los datos obtenidos por la App STOP Covid-19 

CAT?
3. ¿Qué porcentaje del total de la población catalana ha usado la App STOP Co-

vid-19 CAT y además ha realizado el reporte de su estado de salud?
4. ¿Qué cantidad de horas ha supuesto el proyecto de creación de la App STOP 

Covid-19 CAT?

Palau del Parlament, 31 de marzo de 2020
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que fan els 
ciutadans de l’aplicació STOP Covid-19 CAT i les conclusions que se 
n’extreuen
314-07198/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 61905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con el que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta las preguntas siguientes, para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

En relación a la App para dispositivos móviles iOS y Android para observar la 
propagación de Covid-19 publicitada y publicada por el Govern de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué cantidad de usuarios han completado todos los pasos para reportar su 

estado a la aplicación App STOP Covid-19 CAT hasta la fecha actual?
2. ¿Qué cantidad de usuarios han reportado su estado de salud pero no han per-

mitido a la App STOP Covid-19 CAT conocer su ubicación hasta la fecha actual?
3. ¿Pueden utilizar esta App STOP Covid-19 CAT los ciudadanos y ciudadanas 

que no dispongan de la Tarjeta Sanitaria de la Comunidad Autónoma de catalana? 
En caso afirmativo, ¿Cuántos casos positivos de Covid-19 se han contabilizado des-
de el Departament de Salut hasta la fecha actual para este segmento de ciudadanos?

4. ¿Cómo puede usar dicha App STOP Covid-19 CAT los ciudadanos y las ciu-
dadanas con Tarjeta Sanitaria de otras Comunidades Autónomas que hayan queda-
do confinados en la Comunidad Autónoma catalana? En caso afirmativo, ¿Cuántos 
casos de positivo de Covid-19 se han contabilizado desde el Departament de Salut 
por este segmento de ciudadanos?

5. ¿Cómo pueden usar dicha App los ciudadanos extranjeros con segunda resi-
dencia en España y más concretamente en la Comunidad Autónoma catalana?, En 
caso afirmativo ¿Cuántos casos de positivo en Covid-19 se han contabilizado desde 
el Departament de Salut por este segmento de ciudadanos?

6. ¿Cuáles han sido los reportes recibidos en cada uno de los municipios de la 
Comunidad Autónoma catalana en cada uno de los días siguientes desde la publica-
ción de la App STOP Covid-19 CAT hasta el día de hoy? Desglosado por municipio, 
día y estado de gravedad.

Palau del Parlament, 31 de marzo de 2020
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a atendre els catalans que volen tornar de 
l’estranger durant la crisi provocada per la Covid-19?
314-07199/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, perquè sigui contestada amb resposta escrita: 

El conseller Solé ha dit, tal com recull de premsa de la web del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: exteriors.gencat.cat/ca/
detalls/noticia/not_200326_torra_sole_delegats: «Estan arribant molts missatges de 
catalans i catalanes que són a l’estranger de gratitud i reconeixement pel suport re-
but aquests dies. Ens diuen que estem atenent la gent de forma propera i eficient, que 
és el que s’espera de qualsevol país que es preocupa pels seus ciutadans»,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. De quina forma, en concret, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Ins-

titucionals i Transparència amb col·laboració amb el Govern d’Espanya està atenent 
a la gent «de forma que és el que s’espera de qualsevol país que es preocupa pels 
seus ciutadans»?

2. Quines mesures està aplicant, en concret, el Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb col·laboració amb el Govern d’Espa-
nya per facilitar el retorn dels catalans que es troben a l’estranger i volen retornar a 
Espanya?

Palau del Parlament, 1 d’abril del 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
com el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència atén els casos de ciutadans que volen tornar des 
d’Austràlia durant la crisi provocada per la Covid-19
314-07200/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, perquè sigui contestada amb resposta escrita: 

El conseller Solé ha dit, tal com recull de premsa de la web del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: exteriors.gencat.cat/ca/
detalls/noticia/not_200326_torra_sole_delegats: «Amb les dades recollides fins al 
dia 25 de març, des del Departament d’Acció Exterior s’han atès 546 casos, que su-
men més de 1.289 persones si es comptabilitzen els grups, els nuclis familiars o els 
amics. La majoria de casos provenen d’Austràlia, dels Estats Units i de l’Argentina.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– De quina manera, en concret, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència o qualsevol altre Departament del Govern de la Genera-
litat en col·laboració amb el Govern d’Espanya està atenent els casos dels ciutadans 
que provenen d’Austràlia?

Palau del Parlament, 1 d’abril del 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
com el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència cobreix els buits que deixen les ambaixades i els 
consolats durant la crisi provocada per la Covid-19
314-07201/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, perquè sigui contestada amb resposta escrita: 

En un tuit del conseller Solé s’afirma el següent: «El Departament cobreix aquells 
buits que deixen les ambaixades i consolats i fa des d’acompanyament logístic a, en 
cas que no es pugui fer el retorn, garantir les condicions de confinament»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. De quina manera, en concret, es cobreixen els buits que deixen les ambaixa-

des i consolats?
2. Quines ambaixades i consolats, en concret, tenen buits que han requerit que el 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència intervingués 
amb la col·laboració del Govern d’Espanya?

3. De quina manera, en concret, s’està garantint amb la col·laboració amb el Go-
vern d’Espanya el confinament en els casos de catalans que no poden retornar a 
Espanya?

Palau del Parlament, 1 d’abril del 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
ordinadors adquirits amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19
314-07208/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el cost dels 7.961 ordinadors adquirits sense el degut procediment 
contractual amb motiu de la urgència derivada de la crisi sanitària del coronavirus 
del Covid-19?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de 
lliurament dels ordinadors adquirits amb urgència que falten per 
lliurar
314-07209/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Dels 7.961 ordinadors adquirits amb urgència per la Generalitat amb motiu 

de ls crisi sanitària del coronavirus del Covid-19, 1.759 terminals van ser entregats 
el 24 de març de 2020. Quin és el termini d’entrega dels 6.202 terminals restants?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
d’ordinadors de l’Institut Català de la Salut amb connexió de xarxa 
privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
314-07210/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quants ordinadors amb connexió segura a través d’un sistema VPN i que 

puguin ser traslladats al domicili dels servidors públics disposa l’Institut Català de 
la Salut (ICS)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
d’ordinadors del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a 
casa dels funcionaris
314-07211/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quants ordinadors amb connexió segura a través d’un sistema VPN i que 

puguin ser traslladats al domicili dels servidors públics disposa el Departament de 
la Vicepresidència, Economia i Finances?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
d’ordinadors del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a casa dels 
funcionaris
314-07212/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quants ordinadors amb connexió segura a través d’un sistema VPN i que 

puguin ser traslladats al domicili dels servidors públics disposa el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
d’ordinadors del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur 
a casa dels funcionaris
314-07213/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quants ordinadors amb connexió segura a través d’un sistema VPN i que 

puguin ser traslladats al domicili dels servidors públics disposa el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
compra dels ordinadors adquirits arran de la crisi sanitària de la 
Covid-19
314-07214/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La Generalitat, degut a la necessitat urgent derivada de les mesures de teletre-

ball adoptades amb motiu de la crisi sanitària del Covid-19, ha adquirit ordinadors 
a empreses subministradores. Quines són les condicions dels terminals adquirits a 
aquestes empreses? Indicar preu i terminis d’entrega i retorn, tot desglossat per ca-
dascuna de les empreses subministradores.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’oferir 
recursos tecnològics i eines de teletreball a autònoms i pimes
314-07215/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat a dispo-
sició de la ciutadania en general, i de forma especial, als autònoms i a les petites i 
mitjanes empreses, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes 
per diferents empreses del sector TIC per tal que aquestes puguin mantenir l’activi-
tat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost assumit per la Generalitat per a poder oferir a autònoms i pi-

mes, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, recur-
sos tecnològics i eines de teletreball ofertes per diferents empreses del sector TIC 
perquè puguin mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la 
Covid-19?

– Els usuaris finals d’aquests recursos tecnològics i eines de teletreball (autònoms 
i pimes) oferts pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública han 
de pagar per a poder fer-ne ús dels mateixos? En cas afirmatiu, quin és aquest cost?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
han ofert recursos tecnològics i eines de teletreball al Departament 
de Polítiques Digitals i Administració Pública per als autònoms i les 
pimes
314-07216/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar 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 res-
posta escrita.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat a dispo-
sició de la ciutadania en general, i de forma especial, als autònoms i a les petites i 
mitjanes empreses, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes 
per diferents empreses del sector TIC per tal que aquestes puguin mantenir l’activi-
tat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines empreses del sector de les TIC han ofert recursos tecnològics i eines 

de teletreball al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a 
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oferir-los a autònoms i pimes? Indicar el procediment de col·laboració entre el Go-
vern i les empreses i les seves característiques.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips 
de protecció individual a les residències, els habitatges tutelats i els 
centres de dia per a gent gran
314-07217/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha destinat el Govern equips de protecció individual a les residències, habitat-

ges tutelats i centres de dia de gent gran per a protegir als usuaris i treballadors da-
vant el coronavirus Covid-19? En cas afirmatiu, especificar en quina data, en quina 
quantitat (desglossar composició d’elements) i a quins centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
314-07218/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre el personal de residències, habitatges tutelats i centres de dia de gent 
gran? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre els usuaris de residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
314-07219/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre els usuaris de residències, habitatges tutelats i centres de dia de gent 
gran? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de residències i 
habitatges tutelats per a gent gran
314-07220/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut a causa 

del Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran? 
Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos per causes compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris 
de residències i habitatges tutelats per a gent gran
314-07221/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut per cau-

ses compatibles amb el Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tutelats 
per a gent gran? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a 
protegir els professionals i usuaris de residències, centres tutelats i 
centres de dia per a gent gran davant el contagi de la Covid-19
314-07222/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’estratègia per protegir als professionals i als usuaris de resi-

dència, habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran davant el contagi del Co-
vid-19?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció 
urgent de les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia 
per a gent gran per a evitar la propagació de la Covid-19
314-07223/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha encarregat el Govern procedir a la desinfecció urgent de residències, habi-

tatges tutelats i centres de dia per a gent gran per a evitar la propagació del corona-
virus del Covid-19? En cas afirmatiu, quan s’ha procedit a realitzar la desinfecció, 
en quins centres i a qui s’ha encarregat aquesta tasca?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha impedit a 
la Unitat Militar d’Emergències la desinfecció de les residències per 
a gent gran
314-07224/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el Govern, a través dels serveis del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, ha impedit a la Unitat Militar d’Emergències (UME) la 
desinfecció de residències de gent gran a Catalunya tot i la crisi sanitària del Co-
vid-19?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el 
personal de les residències i dels habitatges tutelats per a gent gran 
arran de la crisi de la Covid-19
314-07225/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat el personal de les residències i dels habitatges tutelats de gent 

gran amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19? En cas 
afirmatiu, quan s’ha procedit a aquest reforç, en quins centres i quines categories 
s’han vist reforçades?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de residències i habitatges tutelats per a gent gran que s’han allotjat 
amb els familiars
314-07226/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Durant l’emergència sanitària pel Covid-19, quantes persones amb plaça en re-

sidències, o habitatges tutelats per a gent gran s’han acollit a la possibilitat d’allot-
jar-se amb els seus familiars?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat 
equips de protecció individual a les residències i llars residència de 
persones amb discapacitat per a protegir els usuaris i treballadors 
davant la Covid-19
314-07227/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha destinat el Govern equips de protecció individual a les residències o 

llars-residències de persones amb discapacitat per a protegir als usuaris i treballa-
dors davant el coronavirus Covid-19? En cas afirmatiu, especificar en quina data, en 
quina quantitat (desglossar composició d’elements) i a quins centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències i 
llars residència de persones amb discapacitat
314-07228/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre el personal de residències o llars-residències de persones amb disca-
pacitat? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis detectats entre els usuaris de residències i llars residència 
de persones amb discapacitat
314-07229/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre els usuaris de residències o llars-residències de persones amb disca-
pacitat? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de residències i 
llars residència de persones amb discapacitat
314-07230/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut a causa 

del Covid-19 entre els usuaris de residències o llars-residències de persones amb dis-
capacitat? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos per causes compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris 
de residències i llars residència de persones amb discapacitat
314-07231/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut per cau-

ses compatibles amb el Covid-19 entre els usuaris de residències o llars-residències 
de persones amb discapacitat? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a 
protegir els professionals i usuaris de residències i llars residència 
de persones amb discapacitat davant el contagi de la Covid-19
314-07232/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’estratègia per protegir als professionals i als usuaris de resi-

dències o Llars-residències de persones amb discapacitat davant el contagi del Co-
vid-19?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció 
urgent de les residències i llars residència de persones amb 
discapacitat per a evitar la propagació de la Covid-19
314-07233/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha encarregat el Govern procedir a la desinfecció urgent de residències o 

llars-residències de persones amb discapacitat per a evitar la propagació del corona-
virus del Covid-19? En cas afirmatiu, quan s’ha procedit a realitzar la desinfecció, 
en quins centres i a qui s’ha encarregat aquesta tasca?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat 
el personal de les residències i llars residència de persones amb 
discapacitat arran de la crisi de la Covid-19
314-07234/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat el personal de les residències o llars-residències de persones amb 

discapacitat amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19? En 
cas afirmatiu, quan s’ha procedit a aquest reforç, en quins centres i quines categories 
s’han vist reforçades? 

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat 
equips de protecció individual als centres d’acolliment d’infants 
i adolescents per a protegir els usuaris i treballadors davant la 
Covid-19
314-07235/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha destinat el Govern equips de protecció individual als centres residencials o 

d’acolliment d’infants i adolescents per a protegir als usuaris i treballadors davant el 
coronavirus Covid-19? En cas afirmatiu, especificar en quina data, en quina quanti-
tat (desglossar composició d’elements) i a quins centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
314-07236/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre el personal de centres residencials o d’acolliment d’infants i adoles-
cents? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre els usuaris de centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
314-07237/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants casos de contagi de Covid-19 s’han 

detectat entre els usuaris de centres residencials o d’acolliment d’infants i adoles-
cents? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
314-07238/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut a causa 

del Covid-19 entre els usuaris de centres residencials o d’acolliment d’infants i ado-
lescents? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
traspassos compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de centres 
residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
314-07239/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des del passat 25 de febrer de 2020, quants traspassos s’han conegut per cau-

ses compatibles amb el Covid-19 entre els usuaris de centres residencials o d’acolli-
ment d’infants i adolescents? Desglossar per centres.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per 
a protegir els professionals i usuaris dels centres residencials i 
d’acolliment d’infants i adolescents davant del contagi de la Covid-19
314-07240/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, 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: 
– Quina ha estat l’estratègia per protegir als professionals i als usuaris de centres 

residencials o d’acolliment d’infants i adolescents davant el contagi del Covid-19?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció 
urgent dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents 
per a evitar la propagació de la Covid-19
314-07241/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha encarregat el Govern procedir a la desinfecció urgent de centres residen-

cials o d’acolliment d’infants i adolescents per a evitar la propagació del coronavi-
rus del Covid-19? En cas afirmatiu, quan s’ha procedit a realitzar la desinfecció, en 
quins centres i a qui s’ha encarregat aquesta tasca?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat 
el personal dels centres residencials i d’acolliment d’infants i 
adolescents arran de la crisi de la Covid-19
314-07242/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat el personal dels centres residencials o d’acolliment d’infants i 

adolescents amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19? En 
cas afirmatiu, quan s’ha procedit a aquest reforç, en quins centres i quines categories 
s’han vist reforçades? 

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de la Covid-19 que s’han fet als treballadors de les residències, els 
habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
314-07243/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants tests de Covid-19 s’han realitzat entre el personal que presta serveis a 

les residències, als habitatges tutelats i als centres de dia de gent gran? Desglossar 
per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
tests de la Covid-19 que s’han fet als usuaris de les residències, els 
habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
314-07244/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants tests de Covid-19 s’han realitzat als usuaris de les residències, dels ha-

bitatges tutelats i dels centres de dia de gent gran? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de la Covid-19 que s’han fet als treballadors de les residències i llars 
residència de persones amb discapacitat
314-07245/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants test de Covid-19 s’han realitzat entre el personal que presta servei a les 

residències i llars-residència de persones amb discapacitat? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de la Covid-19 que s’han fet als usuaris de les residències i llars 
residència de persones amb discapacitat
314-07246/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants tests de Covid-19 s’han realitat entre usuaris de les residències o 

llars-residència de persones amb discapacitat? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de la Covid-19 que s’han fet als treballadors dels centres residencials 
i d’acolliment d’infants i adolescents
314-07247/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants tests de Covid-19 s’han realitzat entre personal que presta servei als 

centres residencials o d’acolliment d’infants i adolescents? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de la Covid-19 que s’han fet als usuaris dels centres residencials i 
d’acolliment d’infants i adolescents
314-07248/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants tests Covid-19 s’han realitzat entre usuaris dels centres residencials o 

d’acolliment d’infants i adolescents? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de residències i habitatges tutelats per a gent gran que han estat 
hospitalitzats per la Covid-19
314-07249/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris de residències o habitatges tutelats de gent gran han hagut de 

ser ingressats en centres hospitalaris o centres amb atenció sanitària a causa del Co-
vid-19? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de residències i llars residència de persones amb discapacitat que 
han estat hospitalitzats per la Covid-19
314-07250/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris de residencies o llars-residència de persones amb discapacitat 

han hagut de ser ingressat en centres hospitalaris o centres amb atenció hospitalària 
a causa del Covid-19? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents que han 
estat hospitalitzats per la Covid-19
314-07251/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris de centres residencials o d’acolliment d’infants i adolescents 

han hagut de ser ingressats en centres hospitalaris o centres amb atenció sanitària a 
causa del Covid-19? Desglossar per centre.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a oferir liquiditat als sectors afectats per la crisi de la 
Covid-19 que han de retornar els pagaments avançats
314-07252/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 61975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
– El Departament d’Empresa i Coneixement té previst prendre alguna mesura 

d’ajuda per a oferir liquiditat per a aquells sectors que s’han vist afectats per la crisi 
del Covid-19 i que, a causa del seu model de negoci que funciona sobre la base de 
pagaments avançats per serveis a cobrir en períodes de vacances, de lleure o per 
excursions escolars, per exemple, agències de viatges, colònies escolars, de sortides 
d’un dia per activitats escolars i de vacances per nens i joves, esdeveniments i re-
serves en fires, etc., es veuen obligats a retornar les pagues i senyals o les garanties 
constituïdes?

Palau del Parlament, 2 d’abril del 2020
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’han desconcentrat competències en matèria de contractació 
administrativa a la Casa de la Generalitat a Perpinyà
314-07253/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 61984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Se acaba de publicar en el DOGC el Decreto 49/2020 de desconcentración de 
competencias en materia de contratación administrativa y de recursos humanos en 
la Casa de la Generalidad en Perpiñán.

La Casa Perpiñán es una de las entidades que aparece en el Informe del Tribu-
nal de Cuentas sobre la Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
2011-2017 y en el que, junto con las delegaciones en el exterior, se mencionan las 
irregularidades en la contratación así como la falta de transparencia y rendición de 
cuentas y teniendo en cuenta las nulas explicaciones que el Govern ha dado al grupo 
de Ciudadanos sobre las actividades de la Casa de la Generalidad en Perpiñán, que 
se limitaron a remitir a su Decreto de creación.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el motivo por el que se decide en estos momentos desconcentrar com-

petencias, y por tanto, dificultar el control de los recursos públicos de un organismo 
del que se desconoce la actividad real que desarrolla en pleno estado de alarma?

2. ¿Por qué la desconcentración de competencias en materia de contratación ad-
ministrativa permitirá conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio de 
las funciones asignadas, tal como ustedes indican, y en particular, en proyectos de 
cooperación transfronteriza, difusión de la lengua y de la cultura catalanas y la pro-
moción económica, cuando no sabemos, siquiera, qué hacen y en qué se diferencia 
con la Delegación del Govern en Francia?

Palacio del Parlamento, 2 de abril de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
preguntes, consultes a la bústia de contacte i visites al web del 
Canal Empresa amb relació als efectes de la crisi de la Covid-19 en 
les empreses i l’economia
314-07254/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 61985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

El Grup Parlamentari de Ciutadans va enviar a l’Oficina del President diferents 
propostes per a mitigar els efectes negatius en l’economia degudes a la crisi del 
Covid-19. En concret, una de les propostes (punt 15) es demanava una: «Finestreta 
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d’informació, telefònica i web, per a empresaris, autònoms i treballadors –Departa-
ment d’Empresa i SOC»,

El Govern en la seva resposta aquest punt diu el següent: (i) que s’havia habilitat 
un servei digital per a empreses en marc de les actuacions per a afrontar la situació 
generada pel Covid-19; (ii) que també a través del Canal Empresa es podrien realit-
zar totes les gestions necessàries per a acollir-se a les mesures previstes pel Govern 
de la Generalitat; (iii) que la posada a la disposició de l’ACCIÓ Virtual Desk suposa 
un reforç dels canals telemàtics mitjançant xats a mesura i videoconferències; i (iv) 
que s’havia reforçat l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, per a 
donar resposta a les limitacions actuals relacionades amb l’exportació o importació 
de productes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. A quantes preguntes freqüents el Govern de la Generalitat, i en concret, el De-

partament d’Empresa i Coneixement ha donat resposta?
2. Quantes consultes s’han rebut en la bústia de contacte habilitat específica-

ment?
3. Quantes visites ha tingut el Canal Empresa i quin percentatge d’increment de 

consultes hi ha hagut respecte al mateix període de l’any passat?
4. Quantes gestions s’han realitzat a través del Canal Empresa vinculades a la 

crisi derivada del Covid-19?
5. En què ha consistit el reforç de l’ACCIÓ Virtual Desk?
6. Quants xats a mesura i videoconferències s’han realitzat mitjançant l’ACCIÓ 

Virtual Desk?
7. En què ha consistit el reforç de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacio-

nalització?
8. Quantes consultes s’han realitzat a través de l’Oficina Tècnica de Barreres a 

la Internacionalització i el percentatge d’increment respecte al mateix període de 
l’any passat?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la partida de 
recursos destinats als treballadors autònoms és suficient
314-07262/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que una partida de 7,5M€, que només beneficiarà a 4.500 

autònoms en tota Catalunya, són recursos suficients?

Palau del Parlament, 3 d’abril del 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
encara no s’ha publicat la convocatòria d’ajuts per als treballadors 
autònoms
314-07263/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat 17 de març el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies anun-
ciava un paquet de 7,5M€ per a ajudar als treballadors autònoms afectats econòmi-
cament per la crisi del coronavirus.

Una mesura que tan sols beneficiarà a 4.500 persones treballadores autònomes 
per a Catalunya, tot i que existeixen uns 500.000 autònoms en tot el territori. 16 dies 
després de l’anunci de la insuficient mesura per al Govern, el Department segueix 
sense publicar la convocatòria en el DOGC.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals el Govern no ha publicat avui dia la convoca-

tòria al DOGC?

Palau del Parlament, 3 d’abril del 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es 
trigui setze dies a publicar una convocatòria anunciada en situació 
d’emergència
314-07264/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat 17 de març el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies anun-
ciava un paquet de 7,5M€ per a ajudar als treballadors autònoms afectats econòmi-
cament per la crisi del coronavirus.

Una mesura que tan sols beneficiarà a 4.500 persones treballadores autònomes 
per a Catalunya, tot i que existeixen uns 500.000 autònoms en tot el territori. 16 dies 
després de l’anunci de la insuficient mesura per al Govern, el Department segueix 
sense publicar la convocatòria en el DOGC.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern com a normal que després d’anunciar una mesura en una 

situació d’emergència com l’actual es pugui trigar 16 dies a publicar la convocatòria?

Palau del Parlament, 3 d’abril del 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si actua d’acord 
amb les exigències econòmiques del moment
314-07265/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat 17 de març el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies anun-
ciava un paquet de 7,5M€ per a ajudar als treballadors autònoms afectats econòmi-
cament per la crisi del coronavirus.

Una mesura que tan sols beneficiarà a 4.500 persones treballadores autònomes 
per a Catalunya, tot i que existeixen uns 500.000 autònoms en tot el territori. 16 dies 
després de l’anunci de la insuficient mesura per al Govern, el Department segueix 
sense publicar la convocatòria en el DOGC.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Goverm i especialment el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies que està actuant d’acord a les exigències econòmiques que demanda el 
moment?

Palau del Parlament, 3 d’abril del 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
publicitària dels ajuts per als treballadors autònoms
314-07266/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

El passat 17 de març el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies anun-
ciava un paquet de 7,5M€ per a ajudar als treballadors autònoms afectats econòmi-
cament per la crisi del coronavirus.

Una mesura que tan sols beneficiarà a 4.500 persones treballadores autònomes 
per a Catalunya, tot i que existeixen uns 500.000 autònoms en tot el territori. 16 dies 
després de l’anunci de la insuficient mesura per al Govern, el Department segueix 
sense publicar la convocatòria en el DOGC.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha creat la Generalitat una campanya publicitària d’aquesta mesura abans que 

hagi entrat realment en marxa? En aquest afirmatiu: 
– En quina data es va iniciar la campanya de branded content?
– Per què l’ha iniciat abans de posar en marxa les ajudes?

Palau del Parlament, 3 d’abril del 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de 
coronavirus a la Conca d’Òdena i el confinament perimetral d’aquesta 
zona
314-07267/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quins estudis va afirmar la consellera de Salut quin era l’origen del brot 

de coronavirus a la Conca d’Òdena, que després va ser desmentit pel propi Hospital 
d’Igualada i matisat per la consellera de Salut? En general, quina és la valoració que 
fa el Govern en relació amb el confinament perimetral donat l’evolució de contagis 
i la taxa de letalitat? Quina és la valoració que fa el Govern sobre l’elevada taxa de 
letalitat en aquesta àrea geogràfica?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de malalts 
de Covid-19 a altres comunitats autònomes i com pot garantir que les 
unitats de cures intensives no se saturin
314-07268/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A què responen les afirmacions de la consellera de Salut de que no serà ne-

cessari traslladar malalts a altres comunitats autònomes? Garanteix el Govern la no 
saturació de les UCIs a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
malalts de residències de gent gran amb simptomatologia de la 
Covid-19 que han mort i no consten en les estadístiques oficials
314-07269/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat, fins a la data, el nombre de malalts de residències de gent gran 

que han estat èxitus, des de l’inici de la pandèmia, amb simptomatologia compatible 
amb el Covid-19 i que no han estat integrats en les estadístiques oficials?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha negat 
l’entrada d’unitats de desinfecció de la Unitat Militar d’Emergències a 
alguns centres d’atenció primària
314-07270/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha negat el Govern en algun moment l’entrada d’unitats de desinfecció de la 

UME en alguns centres d’atenció primària de Catalunya? En cas afirmatiu, per quin 
motiu? En quins centres?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha tornat a activar la comanda de material sanitari a l’empresa 
Basic Devices
314-07271/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la documentació lliurada per l’empresa Basic Device que ha fet 

que la Generalitat hagi tornat a activar la comanda de material sanitari que havia 
fet? Totes les compres centralitzades del CatSalut s’han fet a través de Logaritme?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
establerts pel Departament de Salut a les residències de gent gran 
durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19
314-07272/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins protocols i mesures ha establert el Departament de Salut en les residèn-

cies de gent gran de Catalunya durant la crisi sanitària del Covid-19?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport mèdic que 
s’ha donat a les residències de gent gran durant la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19
314-07273/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els operatius que porta a terme el Govern per donar suport mè-

dic a les residències de Catalunya durant la crisi sanitària del Covid-19?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
defuncions en residències de gent gran amb símptomes compatibles 
amb la Covid-19
314-07274/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’èxitus per símptomes compatibles amb el coronavirus que 

s’han donat a les residències de gent gran de Catalunya, tant públiques com priva-
des?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de les 
residències de gent gran
314-07275/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha procedit a desinfectar els espais de totes les residències de gent gran de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de la 
sanitat privada que s’ha incorporat a la sanitat pública durant el març
314-07276/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de llits privats que s’han incorporat al sistema sanitari pú-

blic a cada una de les regions sanitàries de Catalunya durant el mes de març? (Des-
glossar les dades per setmanes i progressió).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
desinfecció que s’han pres en els centres geriàtrics
314-07277/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de desinfecció general s’estan prenent a les instal·lacions i als 

edificis dels centres geriàtrics per part del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui s’ha fet càrrec 
de les despeses per desinfecció de les residències de gent gran a 
Barcelona
314-07278/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui s’ha fet càrrec de les despeses de les desinfeccions que s’han fet a les di-

ferents residències de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
criteri d’edat per a accedir a les unitats de cures intensives i als 
respiradors entre els pacients amb Covid-19
314-07279/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han establert criteris per l’accés de pacients amb coronavirus a les UCIs i als 

respiradors, en funció de l’edat de les persones?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del 
control dels tests positius de Covid-19 a les residències de gent gran
314-07280/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha una planificació del control dels tests de positius de coronavirus a les re-

sidències de gent gran? En cas afirmatiu, quina?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control domiciliari 
previst per a les famílies amb membres positius de Covid-19
314-07281/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
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els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha una planificació i control als domicilis a les famílies que conviuen amb 

algun membre que és o ha estat positiu en Covid-19? En cas afirmatiu, quina?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels 
protocols de seguretat i prevenció establerts per a la Covid-19 a les 
residències de gent gran
314-07282/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’estan seguint tots els protocols de seguretat més enllà dels sanitaris i auxiliars  

de les residències de gent gran de Catalunya pel Covid-19? Es segueixen també els 
protocols de prevenció de riscos laborals per al personal no sanitari, tal com perso-
nal de neteja, personal de cuina, personal de bugaderia, etc?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deficiència de 
professionals detectada a les residències de gent gran i el cobriment 
de les baixes de personal sanitari causades per la Covid-19
314-07283/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En el context actual, té el Govern detectat un mapa de deficiències de profes-

sionals a les residències de gent gran de Catalunya? Quins són els punts febles on hi 
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ha més manca de professionals? Com s’estan cobrint a les residències de gent gran 
les baixes causades per personal sanitari afectat pel Covid-19?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la 
sanitat primària a la ciutat de Barcelona
314-07284/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern reforçar la sanitat primària als barris de Barcelona més 

afectats pel Covid-19? Com?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir 
el CAP Roquetes, de Barcelona, els caps de setmana
314-07285/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Barri de Roquetes és un dels barris més afectats pel Covid-19 de Barcelona, 
però el CAP de Roquetes tanca els caps de setmana i això està obligant els veïns i 
les veïnes a desplaçar-se al CAP de la Guineueta. 

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha valorat el Departament de Salut mantenir el CAP de Roquetes obert els 

caps de setmana fins que acabi la crisi sanitària del Covid-19?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits i 
plantes d’hospitals públics que han estat tancats durant el 2019 i el 
nombre de llits i plantes d’hospitals públics que hi havia el 2010
314-07286/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants llits i plantes d’hospitals dels sistema públic de Catalunya han estat in-

habilitats o tancats a Barcelona durant l’any 2019? I durant el febrer i març de 2020? 
Quina era la xifra de llits i plantes d’hospitals públics a la ciutat de Barcelona l’any 
2010?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el que percep la 
sanitat privada per assumir pacients de la sanitat pública per la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19
314-07287/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– La sanitat privada, que per la crisi del Covid-19 assumeix pacients de la sanitat 

pública, què percep del CatSalut? Es tracta com si fos de l’ICS o suposa un sobre-
cost econòmic?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
de la Residència de Gent Gran de la Casa Asil de Sant Andreu a 
Barcelona
314-07288/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants morts hi ha hagut a la Residència de Gent Gran de la Casa Asil de Sant 

Andreu a Barcelona?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP 
La Sagrera, de Barcelona
314-07289/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Amb la dificultat de desplaçaments i la necessitat d’una atenció sanitària pro-

pera que hi ha actualment, té previst el Govern obrir el Centre d’Atenció Primària 
de La Sagrera de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals 
han estat derivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
314-07290/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– On s’han derivat els usuaris del Centre d’Atenció Primària de La Sagrera de 

Barcelona? Els centres receptors d’aquests usuaris disposen del personal necessari 
per a fer front a les necessitats de tota la població que ara atenen?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i 
el CUAP Cotxeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per 
a fer front al tancament del CAP La Sagrera
314-07291/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El CAP Maragall i el CUAP Cotxeres de Barcelona disposen de personal assis-

tencial necessari per a fer front al tancament del CAP de La Sagrera de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
pla de xoc a l’atenció primària als barris de Barcelona amb més 
afectació per la Covid-19
314-07292/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern un pla de xoc a l’atenció primària als barris de Barcelona 

amb més casos de Covid-19? Com?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones afectades per la Covid-19 a les residències de gent gran de 
Barcelona
314-07293/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones afectades per coronavirus hi ha a cada una de les residèn-

cies de gent gran, públiques i privades, de Barcelona? Quantes persones positives 
en Covid-19 hi ha?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
defuncions que hi ha hagut durant el març i l’abril de 2020 a les 
residències de gent gran de Barcelona
314-07294/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes defuncions hi ha hagut a cada una de les residències de gent gran, 

públiques i privades, de Barcelona durant els mesos de març i abril? (Es prega des-
glossar les dades per defuncions per Covid-19 i defuncions per altres patologies).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
laborals i les ràtios del personal de suport de les residències de gent 
gran de Barcelona
314-07295/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines condicions laborals i ratis té el personal de suport de cada una de les 

residències de gent gran de Barcelona, públiques i privades?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de 
protecció de què disposen les residències de gent gran de Barcelona
314-07296/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– De quin material de protecció disposen cada una de les residències de gent 

gran de Barcelona, públiques i privades?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el biaix de l’opinió 
del president de la Generalitat en valorar la contribució material que 
el Govern d’Espanya ha fet durant la crisi de la Covid-19
314-07297/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
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– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que es corresponen amb la realitat ob-

jectiva les paraules «de Madrid no arriba res», pronunciades pel president de la 
Generalitat en una entrevista a la televisió pública de Catalunya emesa el 2 d’abril 
d’enguany, en el marc d’una valoració sobre la contribució material del Govern 
d’Espanya durant la crisi del Covid-19?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prioritats en la 
distribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya
314-07298/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’esquema de prioritats del Govern de la Generalitat per la dis-

tribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya fins la data de registre de 
la present pregunta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit de 
distribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya
314-07299/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el circuit de distribució posat en marxa per la Generalitat de Ca-

talunya per la distribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya fins la 
data de registre de la present pregunta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de 
seguretat per a assegurar una distribució correcta del material 
sanitari proporcionat pel Govern d’Espanya
314-07300/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el dispositiu de seguretat que ha acompanyat i assegurat la distri-

bució del referit material proporcionat a la Generalitat pel Govern d’Espanya? S’han 
produït minves de qualsevol mena en el procés de distribució del referit material? 
En cas afirmatiu, com es desglossen per tipus de material i data de detecció? En cas 
afirmatiu, s’ha obert la corresponent investigació?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els receptors del 
material sanitari proporcionat pel Govern d’Espanya
314-07301/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins serveis, institucions, hospitals, residències o qualsevol altra destinació 

han estat receptors d’aquest material proporcionat pel Govern d’Espanya, en quines 
dates i amb quina concreta distribució, per a cadascun dels tipus de materials rebuts, 
fins la data de registre de la present pregunta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material sanitari i 
de protecció adquirit des de l’1 de març del 2020
314-07302/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin material sanitari i de protecció ha adquirit el Govern de la Generalitat, 

des de l’1 de març del 2020 fins al moment de registrar-se aquesta pregunta, des-
glossant les unitats per tipus de material i per data d’adquisició?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material 
adquirit per la Generalitat que s’ha rebut fins el 6 d’abril de 2020
314-07303/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant del material adquirit per la Generalitat ha estat efectivament rebut (des-

glossant les unitats per tipus de material i per data de recepció), fins al moment de 
registrar-se aquesta pregunta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de 
material rebut que s’ha distribuït
314-07304/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant del material adquirit per la Generalitat i efectivament rebut ha estat dis-

tribuït (desglossant les unitats per tipus de material, receptor i data de la recepció), 
fins al moment de registrar-se aquesta pregunta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de 
material sanitari i de protecció que s’ha rebut des de diversos àmbits 
des de l’1 de març de 2020
314-07305/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant material sanitari i de protecció ha rebut el Govern de la Generalitat pro-

ducte de les cessions i donacions de materials de les clíniques privades, entitats pú-
bliques, altres centres i particulars, des de l’1 de març del 2020 fins al moment de 
registrar-se la present pregunta? Quin és el desglossament de les unitats per tipus de 
material i per data de recepció? Quina ha estat la seva distribució, desglossant les 
unitats per tipus de material, receptor i data de recepció?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de 
seguretat per a assegurar la distribució del material sanitari i de 
protecció
314-07306/12

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 62077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, està repartint a les dife-
rents Comunitats Autònomes material sanitari i de protecció necessari per fer front 
a la crisi del Covid-19 en les millors condicions possibles. A la Generalitat de Ca-
talunya se li han fet arribar més de 6 milions d’unitats de material sanitari i de pro-
tecció des del passat 10 de març.

Fins el dia 2 d’abril del 2020, la Generalitat de Catalunya ha rebut del Govern 
d’Espanya el material que a continuació es desglossa: 

– 3.036.288 unitats de mascaretes
– 29.301 unitats d’ulleres de protecció
– 2.889.782 unitats de guants de nitril
– 13.025 unitats de bates impermeables d’un sol ús
– 21.588 unitats de solució hidroalcohòlica
– 14.134 unitats de vestits tipus bus
– 65.741 unitats d’altre material sanitari (cobertors de sabates, de mànigues, da-

vantals i gorres)
El divendres 3 d’abril el Govern d’Espanya va fer arribar 50 màquines de venti-

lació (respiradors), a 5 hospitals de Catalunya.
A aquest material que el Govern d’Espanya ha proporcionat al Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya cal afegir-hi l’arribat en data 5 d’abril del 2020: 
– 500.000 unitats de mascaretes
– 180.000 kits de tests ràpids de detecció del Covid-19
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el dispositiu de seguretat que ha acompanyat i assegurat la dis-

tribució del referit material adquirit per la Generalitat, donat o cedit per clíniques 
privades, entitats públiques, altres centres i particulars? S’han produït minves de 
qualsevol mena, en el procés de distribució del referit material? En cas afirmatiu, 
com es desglossen per tipus de material i data de detecció? En cas afirmatiu, s’ha 
obert la corresponent investigació?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de la 
convocatòria de les subvencions estructurals per als mitjans de 
comunicació
314-07307/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha resolt ja la Generalitat la convocatòria de 7,7M d’euros per a subvencions 

estructurals a mitjans de comunicació?
– En cas que s’hagi resolt la convocatòria, quin ha estat el seu repartiment entre 

mitjans digitals i entre publicacions periòdiques en paper?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
ha incrementat la quantitat de diners per a la convocatòria de les 
subvencions estructurals per als mitjans de comunicació
314-07308/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el motiu per augmentar la quantia de la convocatòria de 6,24M 

d’euros el 2019 a 7,7M el 2020?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
assignada a cada mitjà de comunicació en la resolució de la 
convocatòria de les subvencions estructurals per als mitjans de 
comunicació
314-07309/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la quantia assignada a cada mitjà de comunicació?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
assignada als mitjans de comunicació en aranès en la resolució de 
la convocatòria de les subvencions estructurals per als mitjans de 
comunicació
314-07310/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
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comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantia ha estat destinada a mitjans en aranès?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la 
campanya «Jo actuo» de la Direcció General de Difusió
314-07311/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La Direcció General de Difusió ha posat en marxa la campanya #JoActuo, quin 

ha estat el pressupost de la campanya?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans 
seleccionats per a la campanya «Jo actuo»
314-07312/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, 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.
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La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mitjans han estat seleccionats per la campanya publicitària #JoActuo?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús d’estratègies de 
contingut de marca en la campanya «Jo actuo»
314-07313/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha utilitzat la campanya #JoActuo l’estratègia de Branded Content? En cas 

afirmatiu, aquestes campanyes de Branded Content han tingut com objecte difondre 
mesures de determinats departaments de la Generalitat que no tenia a veure ni amb 
el consum responsable ni en mesures preventives?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment de la 
posada en marxa de les campanyes amb estratègia de contingut de 
marca
314-07314/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Aquestes campanyes de Branded Content s’han posat en marxa abans que de-

terminades mesures estiguessin publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
les campanyes amb contingut de marca ha aparegut el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda difonent mesures del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
314-07315/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destinat 
7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de 
comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents de-
partaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recoma-
nacions de continguts infantils, entre altres).

A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció 
General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable 
durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 163 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu que a aquestes campanyes de Branded Content hi sortís el 

vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, difonent mesures del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Família?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’allargar 
el curs escolar 2019-2020 o d’iniciar abans el 2020-2021
314-07316/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Es planteja el Govern de la Generalitat allargar el curs escolar 2019-2020 per 
compensar el tancament dels centres escolars degut a la crisi del Covid-19 o iniciar 
el proper curs abans del previst?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2020 en cas que es modifiqui el calendari escolar dels cursos 2019-
2020 o 2020-2021
314-07317/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En cas que el Govern decideixi allargar el curs escolar 2019-2020 o iniciar el 
proper curs abans del previst per compensar el tancament de centres escolars degut 
a la crisi del Covid-19, té previst modificar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2020 a tal efecte o introduir-hi modificacions posteriors per fer-
ho possible?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2020 per a proveir una oferta gratuïta d’escoles d’estiu
314-07318/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Departament d’Educació modificar el projecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat per al 2020 o introduir-hi modificacions posteriors per tal 
de poder proveir una oferta gratuïta i de qualitat d’escoles o programes d’estiu arreu 
del territori, amb els professionals de l’educació necessaris per combatre l’increment 
de l’escletxa educativa? O té previst incorporar una partida o ampliar la partida exis-
tent per oferir casals d’estiu gratuïts als infants i adolescents procedents d’entorns 
més desfavorits?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores que el 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres ha aportat als alumnes i els professors
314-07319/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Resolució EDU/792/2020, de 23 de març, estableix l’extinció progressiva del 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües es-
trangeres en determinats ensenyaments.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines millores ha suposat aquest programa per l’alumnat i pel professorat 
dels centres que hi han participat, sobre les competències en llengua estrangera en 
les proves de competències bàsiques del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
addicionals obtinguts pels centres educatius que han participat en el 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres
314-07320/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Resolució EDU/792/2020, de 23 de març, estableix l’extinció progressiva del 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües es-
trangeres en determinats ensenyaments.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins recursos addicionals ha suposat participar en aquest programa pels cen-
tres que ho han fet respecte als que no hi ha participat?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un nou programa experimental de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres
314-07321/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

La Resolució EDU/792/2020, de 23 de març, estableix l’extinció progressiva del 
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües es-
trangeres en determinats ensenyaments.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Departament d’Educació impulsar un programa similar al proper 
curs, ampliar-lo a més centres o donar continuïtat al mateix?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
reglament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
314-07322/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 62144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Las entidades sociales catalanas junto con la Mesa del Tercer Sector urgen a la 
aprobación del reglamento que necesita la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta 
garantizada de ciudadanía, pendiente de desarrollo normativo, que permitiría dar 
una respuesta a las personas y familias más vulnerables durante y después de la cri-
sis sanitaria del Covid-19.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario
1. ¿Cuál es la fecha exacta que tiene previsto el Govern de la Generalitat para 

aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta 
garantizada de ciudadanía?

2. ¿Cuáles son los motivos que han impedido adoptar este reglamento necesario 
al Govern de la Generalitat hasta este momento?

3. ¿Va a tomar acciones para compensar a los colectivos y personas más vulne-
rables del daño que está comportando el retraso del reglamento necesario para des-
plegar correctamente la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciu-
dadanía? En caso afirmativo, ¿qué acciones y cuándo se llevarán cabo?

Palacio del Parlamento, 7 de abril de 2020
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de l’objectiu estratègic amb relació a la renda garantida per 
a les persones amb rendes més baixes o perceptores d’altres 
ajuts estatals, més grans de seixanta-cinc anys o no activables 
laboralment
314-07323/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 62145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Uno de los objetivos estratégicos en la propuesta de Presupuesto 2020 del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya era «Mantener la respuesta a las personas con 
rentas más bajas o perceptores de otras ayudas estatales, mayores de 65 años o no 
activables laboralmente, a recibir lo RGC.»

Dada la actual situación económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19.
Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario
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–  ¿Cree el Govern de la Generalitat de Catalunya que es razonable mantener este 
objetivo estratégico?

Palacio del Parlamento, 7 de abril de 2020
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les 
transferències rebudes de l’Estat per a afrontar la Covid-19
314-07325/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Aquest grup parlamentari ha tingut coneixement de les transferències que en els 
darrers dies l’Estat ha fet arribar a les Comunitats Autònomes per fer front a la lluita 
contra el Covid-19.

En concret, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin destí ha donat el Govern als 260M€ transferits i corresponents a l’actu-

alització de les entregues a compte? L’altra meitat, 260M€, es transferirà el proper  
17 d’abril, sumant un total de 520M€, quin destí es donarà a aquests recursos? 
Quines necessitats es cobriran?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats 
que s’han cobert amb les transferències provinents del Fons Social 
Extraordinari
314-07326/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Aquest grup parlamentari ha tingut coneixement de les transferències que en els 
darrers dies l’Estat ha fet arribar a les Comunitats Autònomes per fer front a la lluita 
contra el Covid-19.

En concret, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin destí ha donat el Govern als 45,5M€ provinents del Fons Social Extraor-

dinari? Quines necessitats s’han cobert amb els mateixos?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats que 
s’han cobert amb les transferències provinents del Sistema Nacional 
de Salut
314-07327/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Aquest grup parlamentari ha tingut coneixement de les transferències que en els 
darrers dies l’Estat ha fet arribar a les Comunitats Autònomes per fer front a la lluita 
contra el Covid-19.

En concret, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin destí ha donat el Govern als 51,3M€ provinents del Sistema Nacional de 

Salut? Quines necessitats s’han cobert amb els mateixos?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
les transferències de l’Estat per a ajudar a pagar les beques de 
menjador
314-07328/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Aquest grup parlamentari ha tingut coneixement de les transferències que en els 
darrers dies l’Estat ha fet arribar a les Comunitats Autònomes per fer front a la lluita 
contra el Covid-19.

En concret, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin destí ha donat el Govern als 3M€ provinents de l’Estat per sufragar les 

beques menjador? Quin és el total de recursos que la Generalitat ha dedicat a les 
beques menjador des del 14 de març?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es demanarà 
l’avançament de la liquidació del sistema de finançament autonòmic 
del 2018
314-07329/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Catalunya rebrà de l’Estat en concepte de la liquidació del sistema de finança-
ment autonòmic de 2018 aproximadament 2.260M€. Aquestes transferències acos-
tumen a realitzar-se al juliol però l’Estat està fent un esforç perquè arribin abans a 
les CCAA. I aquestes podran sol·licitar avançaments.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Demanarà el Govern de la Generalitat l’avançament ofert per l’Estat per tal que 

arribin a Catalunya de manera immediata prop de la meitat d’aquests 2.260M€, és 
a dir, 1.128,01M€?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si demanarà els 
diners del Fons de Finançament Autonòmic corresponents al segon 
trimestre del 2020
314-07330/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

A Catalunya li pertoquen aquest segon trimestre 550M€ del Fons de Finança-
ment Autonòmic. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Farà el Govern de la Generalitat la petició per tal que arribin aquests 550M€?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no ha fet les transferències als ajuntaments dels ingressos que els 
corresponen de l’impost sobre les estades turístiques
314-07331/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

L’impost sobre les estades en establiments turístics es va modificar amb la llei 
5/2017 de 28 de març. En el seu article 49 s’estableix la destinació dels recursos del 
Fons per al foment del turisme, i concreta que com a mínim, un 50% de la recap-
tació del Fons derivada de la recaptació de la tarifa general s’ha de destinar a les 
administracions locals.

Enguany, hem detectat que les transferències als ajuntaments de la recaptació 
dels dos darrers trimestres de l’any 2019 encara no s’han realitzat. Habitualment, 
aquestes transferències es porten a terme durant el primer trimestre de l’any se-
güent, per tant, abans del 31 de març del 2020.

Tenint en compte que per a molts municipis aquests ingressos són importants, i 
que en aquests moments la situació que estan patint els ajuntaments fent front a des-
peses extraordinàries degut a la crisis sanitària conseqüència del Covid-19 és com-
plexa, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el motiu pel qual la Generalitat no ha fet encara les transferències dels 
Fons que li corresponen als ajuntaments dels ingressos provinents de l’impost sobre 
les estades turístiques dels dos darrers trimestres del 2019?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan farà les 
transferències als ajuntaments dels ingressos que els corresponen 
de l’impost sobre les estades turístiques
314-07332/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

L’impost sobre les estades en establiments turístics es va modificar amb la llei 
5/2017 de 28 de març. En el seu article 49 s’estableix la destinació dels recursos del 
Fons per al foment del turisme, i concreta que com a mínim, un 50% de la recap-
tació del Fons derivada de la recaptació de la tarifa general s’ha de destinar a les 
administracions locals.
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Enguany, hem detectat que les transferències als ajuntaments de la recaptació 
dels dos darrers trimestres de l’any 2019 encara no s’han realitzat. Habitualment, 
aquestes transferències es porten a terme durant el primer trimestre de l’any se-
güent, per tant, abans del 31 de març del 2020.

Tenint en compte que per a molts municipis aquests ingressos són importants, 
i que en aquests moments la situació que estan patint els Ajuntaments fent front a 
despeses extraordinàries degut a la crisis sanitària conseqüència del Covid-19 és 
complexa, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Procedirà la Generalitat a fer les transferències dels dos darrers trimestres du-
rant aquest mes d’abril? Si la resposta és afirmativa, pot concretar quan? Si la res-
posta és negativa, i aleshores quina és la data prevista?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agilitació de les 
transferències als ajuntaments dels ingressos que els corresponen 
de l’impost sobre les estades turístiques
314-07333/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que si-
gui contestada amb resposta escrita.

L’impost sobre les estades en establiments turístics es va modificar amb la llei 
5/2017 de 28 de març. En el seu article 49 s’estableix la destinació dels recursos del 
Fons per al foment del turisme, i concreta que com a mínim, un 50% de la recap-
tació del Fons derivada de la recaptació de la tarifa general s’ha de destinar a les 
administracions locals.

Enguany, hem detectat que les transferències als ajuntaments de la recaptació 
dels dos darrers trimestres de l’any 2019 encara no s’han realitzat. Habitualment, 
aquestes transferències es porten a terme durant el primer trimestre de l’any se-
güent, per tant, abans del 31 de març del 2020.

Tenint en compte que per a molts municipis aquests ingressos són importants, 
i que en aquests moments la situació que estan patint els Ajuntaments fent front a 
despeses extraordinàries degut a la crisis sanitària conseqüència del Covid-19 és 
complexa, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– És conscient la Generalitat de Catalunya que aquests recursos són importants 
pels ajuntaments i que en aquests moments hauria d’agilitzar aquestes transferèn-
cies, així com es demana també a d’altres administracions envers la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del 
projecte del Hard Rock Entertainment World a Salou i Vila-seca 
(Tarragonès)
314-07334/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 62164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

Con fecha 5 de diciembre de 2019, se renovó por un período de 3 meses más la li-
cencia de juego para el complejo empresarial del Hard Rock entre Vilaseca y Salou. 
Antes del 5 de mayo, los terrenos se han de vender al Hard Rock para que el proyec-
to siga su curso y se inicien los trabajos. Estamos ante una pandemia por el Covid-19 
de enormes dimensiones, tanto sanitarias como económicas y sociales. Teniendo en 
cuenta que este proyecto supone cientos de millones de euros en inversiones, pues-
tos de trabajo directos e indirectos, en definitiva, un auténtico Plan Marshall para 
la reactivación económica de la provincia de Tarragona, muy seriamente dañada ya 
por los ERTES ocasionados por esta pandemia.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿En qué situación se encuentra actualmente el desarrollo y ejecución de este 

proyecto, tan importante para la provincia de Tarragona?
2. En estos momentos tan delicados para la economía y el sector empresarial, 

¿ha mantenido el Departamento de Empresa y Conocimiento, alguna reunión con 
los responsables del proyecto? ¿Y con las autoridades locales de los municipios im-
plicados de Vilaseca y Salou?

3. En caso afirmativo, ¿a qué conclusiones han llegado?
4. ¿Qué previsiones económicas futuras tiene la implantación de este complejo 

recreativo-turístico en la provincia de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 7 de abril de 2020
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb el 
sector del lleure educatiu per a avaluar les conseqüències de la crisi 
sanitària de la Covid-19
314-07337/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.
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El sector del lleure educatiu està passant per uns moments difícils a conseqüèn-
cia de la crisis sanitària del Covid-19, i en especial perquè dels mesos de març a juny 
és quan es porta a terme el gruix de la seva activitat econòmica.

El fet que el tancament de les escoles es produís el dia 12 de març i sense una 
data certa de retorn, provoca que moltes de les reserves fetes no s’hagin pogut realit-
zar, amb la conseqüent pèrdua de facturació, que calculen està a l’entorn dels 10M€.

El sector que està representat per ACELLEC i la Confederació han demanat di-
verses mesures al Govern per mitigar la seva situació i és en aquest sentit que inte-
ressa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Han mantingut reunions amb el sector per conèixer la seva particular proble-
màtica?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Esther Niubó Cidoncha, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si estudia mesures 
que permetin a les empreses de lleure educatiu mantenir les reserves 
avançades de les colònies
314-07338/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El sector del lleure educatiu està passant per uns moments difícils a conseqüèn-
cia de la crisis sanitària del Covid-19, i en especial perquè dels mesos de març a juny 
és quan es porta a terme el gruix de la seva activitat econòmica.

El fet que el tancament de les escoles es produís el dia 12 de març i sense una 
data certa de retorn, provoca que moltes de les reserves fetes no s’hagin pogut realit-
zar, amb la conseqüent pèrdua de facturació, que calculen està a l’entorn dels 10M€.

El sector que està representat per ACELLEC i la Confederació han demanat di-
verses mesures al Govern per mitigar la seva situació i és en aquest sentit que inte-
ressa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Està estudiant el Govern la possibilitat que les empreses de lleure i oci puguin 
accedir a bonus (com s’ha fet amb les empreses de viatges) que els permetin man-
tenir les reserves avançades de les colònies durant el curs escolar? Si la resposta és 
positiva, quan té previst posar en marxa aquesta mesura? Si la resposta és negativa, 
quin és el motiu per no portar-la a terme?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Esther Niubó Cidoncha, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’una 
moratòria a l’aplicació del decret d’instal·lacions juvenils
314-07339/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El sector del lleure educatiu està passant per uns moments difícils a conseqüèn-
cia de la crisis sanitària del Covid-19, i en especial perquè dels mesos de març a juny 
és quan es porta a terme el gruix de la seva activitat econòmica.

El fet que el tancament de les escoles es produís el dia 12 de març i sense una 
data certa de retorn, provoca que moltes de les reserves fetes no s’hagin pogut realit-
zar, amb la conseqüent pèrdua de facturació, que calculen està a l’entorn dels 10M€.

El sector que està representat per ACELLEC i la Confederació han demanat di-
verses mesures al Govern per mitigar la seva situació i és en aquest sentit que inte-
ressa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– El Govern, conscient de la situació que pateix el sector del lleure educatiu, està 
disposat a realitzar una moratòria d’un any mínim en relació amb l’aplicació del 
Decret d’instal·lacions juvenils que obliga a les empreses a realitzar inversions? Si 
la resposta és positiva, com i quan concretarà aquesta moratòria? Si la resposta és 
negativa, quin és el motiu de no portar-ho a terme?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Esther Niubó Cidoncha, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures 
amb relació a les reserves de colònies escolars que no perjudiquin 
les famílies ni les empreses de lleure educatiu
314-07340/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Departament d’Educació va enviar una carta als centres públics el passat 27 
de març en la que plantejava diversos aspectes relacionats amb quotes o serveis es-
colars. En relació amb les colònies escolars, va suggerir que la opció desitjada seria 
anul·lar aquelles reservades i retornar tots els imports a les famílies afectades.

Tenint en compte la situació econòmica del sector del lleure educatiu a conse-
qüència de la crisis sanitària del Covid-19, interessa saber a aquestes diputades i al 
seu grup parlamentari: 
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– Pot el Govern estudiar alguna altra mesura que no perjudiqui a les famílies ni 
a les empreses del lleure que presten aquests serveis, en els casos que hi hagin re-
serves per colònies, permetent que aquestes serveixin per a l’any següent? Si la res-
posta és positiva, com i quan rectificarà el Departament? Quan informarà del canvi 
als centres educatius? Si la resposta és negativa, quin és el motiu?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Esther Niubó Cidoncha, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si informarà les 
empreses de lleure educatiu sobre les decisions econòmiques que 
els afectin
314-07341/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Departament d’Educació va enviar una carta als centres públics el passat 27 
de març en la que plantejava diversos aspectes relacionats amb quotes o serveis es-
colars. En relació amb les colònies escolars, va suggerir que la opció desitjada seria 
anul·lar aquelles reservades i retornar tots els imports a les famílies afectades.

Tenint en compte la situació econòmica del sector del lleure educatiu a conse-
qüència de la crisis sanitària del Covid-19, interessa saber a aquestes diputades i al 
seu grup parlamentari: 

– Informarà el Govern a les empreses de lleure educatiu de les decisions pres-
ses i que els afectin a nivell econòmic, en aquests moments complexos i difícils per 
tothom?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Esther Niubó Cidoncha, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de 
dispositius de desinfecció als lavabos dels centres escolars
314-07342/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Té previst el Govern instal·lar dispositius de desinfecció als lavabos dels cen-
tres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de 
protocols de desinfecció i neteja als centres escolars
314-07343/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern elaborar protocols de desinfecció i neteja de les aules i 
resta d’espais dels centres escolars de Catalunya per evitar possibles contagis?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
protocol d’atenció als alumnes que presentin simptomatologia de 
coronavirus
314-07344/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern elaborar un protocol d’atenció als alumnes amb possibles 
simptomatologies de coronavirus per als docents i resta de professionals dels cen-
tres escolars?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
campanyes informatives d’hàbits higiènics per als alumnes
314-07345/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern elaborar campanyes informatives d’hàbits higiènics per 
als alumnes? Aquesta campanya sobre els nous hàbits i mesures d’higiene a seguir, 
es farà extensiva a les famílies?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
substituts respecte al personal contractat als centres escolars
314-07346/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin percentatge de substituts respecte el personal contractat hi ha actual-
ment? En el cas de possibles baixes de docents per un rebrot de Covid-19, les borses 
de substitucions actuals podrien cobrir les baixes produïdes? 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 589
27 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les substitucions del 
personal de la comunitat educativa a la tardor
314-07347/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Un cop acabat l’estat d’alarma decretat per l’epidèmia del Covid-19 i abans de 
reobrir els centres escolars, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En el cas que hi hagi un rebrot del Covid-19 la propera tardor, com pensa el 
Departament d’Educació cobrir les substitucions dels docents i de la resta de per-
sonal?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les 
funcions del Consell Assessor sobre la Covid-19
314-07348/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui composa el Consell Assessor sobre el Covid-19 de la Conselleria de Salut? 

Quines funcions té encomanades?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració dels 
plans de desconfinament de les residències de gent gran
314-07349/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui elaborarà els plans de desconfinament de residències de gent gran, etc. que 

va anunciar el president de la Generalitat? Disposa el President de la Generalitat 
d’assessors en salut pública i gestió del Covid-19 diferents dels assessors del Depar-
tament de Salut?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructuració de 
l’actuació a les residències de gent gran amb relació a la Covid-19
314-07350/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha estructurat l’abordatge sobre les residències de gent gran en relació 

amb l’epidèmcia del Covid-19? Quin paper ha tingut cada conselleria? Quina ha es-
tat la informació que s’ha traslladat als alcaldes i alcaldesses?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha posat en funcionament l’hospital temporal que la Guàrdia Civil 
ha muntat a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
314-07351/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Departament de Salut i el CatSalut no han recepcionat i po-

sat en funcionament l’hospital temporal que la Guàrdia Civil ha fet a Sant Andreu 
de la Barca? Considera la consellera de Salut que l’Hospital de Martorell i l’atenció 
primària de la zona poden absorbir totes les necessitats sanitàries?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el criteri informatiu pel qual en el programa de TV3 Preguntes 
freqüents del 4 d’abril de 2020 no es va tractar la situació de les 
residències per a la gent gran causada per la Covid-19
325-00081/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri informatiu establert per a que el FAQS de dissabte 5 d’abril no 

tractés el drama de les residències de gent gran causades pel Covid-19 a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu GP PSC-Units a la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el criteri informatiu pel qual en el programa de TV3 Preguntes 
freqüents del 4 d’abril de 2020 es tractés la qüestió dels treballs de 
desinfecció fets per la Unitat Militar d’Emergència i no de les morts 
per la Covid-19 a les residències per a la gent gran
325-00082/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri informatiu establert per a que els treballs de desinfecció de 

la UME a Catalunya si es considerin un tema a reflexionar, qüestionar i discutir a la 
televisió pública, i no pas les morts causades pel Covid-19 a les residencies de gent 
gran? (Com no es va fer al FAQS del 5 d’abril, un programa que tracta «amb un to 
més aliè i distès les claus de l’actualitat»).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu GP PSC-Units a la CCMA
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	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba
	311-01577/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment de les desigualtats per classe, gènere i edat a causa de la crisi per la Covid-19 i sobre les mesures adoptades per a afrontar-les
	311-01578/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de replantejar el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la Covid-19
	311-01579/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les persones mortes a residències de què informa el Departament d’Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les que dona el Departament de Salut
	311-01583/12
	Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de protecció dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la situació
	311-01584/12
	Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acompanyament dels catalans a l’estranger
	311-01587/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la Covid-19 en els migrants i a les fronteres exteriors de la Unió Europea
	311-01588/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta d’Europa a les conseqüències econòmiques, socials i humanitàries de la lluita contra la Covid-19
	311-01589/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els controls policials pel confinament
	311-01590/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions donades als bombers
	311-01591/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar
	311-01592/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció civil per a fer front a la Covid-19
	311-01598/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19
	311-01599/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucionals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la pandèmia de la Covid-19
	311-01601/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la pandèmia de la Covid-19
	311-01602/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la cooperació catalana durant la pandèmia de la Covid-19
	311-01605/12
	Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels catalans a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19
	311-01606/12
	Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades perquè els efectes de la crisi siguin els mínims possibles en el turisme, l’automoció i el sector exterior
	311-01616/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’assignació pressupostaria prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 pot ajudar les petites i mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activitat produc
	311-01617/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesures adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 destinades a petits negocis i comerços
	311-01618/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del Govern amb relació als sectors del comerç i el turisme arran de la Covid-19
	311-01625/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del Govern amb relació al suport a les universitats públiques per al final del curs 2019-2020 i l’inici del 2020-2021
	311-01626/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències i l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme
	311-01627/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a donar suport a la digitalització de les empreses
	311-01628/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la estratègia amb què es donarà suport a l’activitat universitària durant el confinament
	311-01629/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar el despoblament rural
	311-01632/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar que la pandèmia del coronavirus no afecti les explotacions del sector primari no alimentari
	311-01633/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modificació del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació arran de la crisi de la Covid-19
	311-01634/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector pesquer
	311-01635/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions liderades per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
	311-01636/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya agrària d’enguany
	311-01637/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a garantir la mà d’obra necessària a les explotacions agràries durant les campanyes de recollida de la fruita i les hortalisses
	311-01643/12
	Anunci: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a donar-los suport
	311-01644/12
	Anunci: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mediació entre arrendataris i arrendadors per a assolir acords d’ajornament del pagament del lloguer
	311-01657/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’ajuts a entitats del tercer sector ambiental
	311-01658/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del transport públic i les solucions de mobilitat durant la crisi de la Covid-19
	311-01659/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic de la gestió del transport públic
	311-01660/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte social de les mesures adoptades amb relació al parc públic d’habitatges
	311-01661/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic, social i empresarial de les mesures adoptades per l’Agència Catalana de l’Aigua
	311-01662/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual la rebaixa del cànon de l’aigua és universal
	311-01663/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts a les famílies per a pagar el lloguer de l’habitatge
	311-01664/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’habitatge durant l’estat d’alarma
	311-01665/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el transport durant l’estat d’alarma
	311-01666/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats de manteniment i les obres amb relació a la pandèmia de la Covid-19
	311-01667/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels treballadors de l’àmbit del transport
	311-01668/12
	Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instruments desplegats per a facilitar que els afectats per la Covid-19 es puguin acollir als ajuts del Govern d’Espanya
	311-01669/12
	Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir un dimensionament adequat del transport públic durant l’estat d’alarma
	311-01670/12
	Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a establir una moratòria del pagament del lloguer dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge
	311-01671/12
	Anunci: SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a evitar l’increment de contagis de Covid-19 als centres penitenciaris
	311-01672/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a facilitar el teletreball als treballadors de l’Administració de justícia
	311-01673/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’organització i l’execució de les mesures preventives i de desinfecció d’espais públics als centres penitenciaris, les seus judicials i els serveis adscrits al Departament de Just
	311-01677/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’organització i l’execució de les mesures de protecció individual i l’aportació de tests als treballadors públics, al personal adscrit al Departament de Justícia i als interns del
	311-01678/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l’organització i l’execució de les mesures de reforç del Departament de Justícia per a afrontar el col·lapse judicial
	311-01679/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del nombre de contagis de Covid-19 al mòdul 4 del Centre Penitenciari de Quatre Camins
	311-01711/12
	Anunci: SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció per al personal de les seus judicials des de l’inici de la crisi de la Covid-19
	311-01712/12
	Anunci: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels professionals amb motiu de la pandèmia del Covid-19
	311-01713/12
	Anunci: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel govern judicial amb relació a l’emergència sanitària per la Covid-19
	311-01721/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reaccions rebudes pel Departament de Justícia amb relació a la situació de la població penitenciària sota la seva tutela
	311-01722/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies mestres de la represa de l’activitat dels òrgans jurisdiccionals
	311-01723/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies d’alumnes escolaritzats a Catalunya que no tenen ordinador o tauleta a casa
	314-07119/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies d’alumnes escolaritzats a Catalunya que no tenen connexió a Internet a casa
	314-07120/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no tenen prou suport familiar per a fer tasques escolars a casa
	314-07121/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes amb relació a la bretxa digital si el confinament s’allarga més del que està previst
	314-07122/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el curs escolar 2019-2020 acabi abans del que està previst
	314-07123/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’algun protocol per si es repeteix la situació de confinament durant el curs 2020-2021
	314-07124/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions pel que fa al pagament de quotes als centres sufragats amb fons públics
	314-07125/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió d’eliminar la sisena hora als centres escolars públics que l’ofereixen
	314-07126/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió d’eliminar la sisena hora als centres escolars públics de Barcelona és una decisió ferma del Departament d’Educació
	314-07127/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió d’eliminar la sisena hora als centres escolars públics de Barcelona millorarà o enfortirà llur projecte educatiu
	314-07128/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de la sisena hora als centres educatius de titularitat privada sufragats amb fons públics
	314-07129/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha tingut reunions amb els equips directius, els claustres i les famílies dels centres públics en què s’eliminarà la sisena hora
	314-07130/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es vol posar en marxa un nou institut a Peralada (Alt Empordà)
	314-07131/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del nou institut de Peralada (Alt Empordà)
	314-07132/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nou pobles que tindran alumnes escolaritzats al nou institut de Peralada (Alt Empordà)
	314-07133/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que al nou institut de Peralada hi puguin anar alumnes empadronats a Figueres
	314-07134/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir l’escolarització equilibrada entre el nou institut de Peralada (Alt Empordà) i els instituts de l’entorn
	314-07135/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions d’assistència als alumnes del Programa de mobilitat de l’alumnat Catalunya-Quebec perquè puguin tornar a Catalunya al més aviat possible
	314-07136/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències de la Generalitat per a interessar-se per la situació dels catalans a l’estranger que tenen problemes per a tornar
	314-07137/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els alumnes de primària i secundària puguin continuar les classes
	314-07138/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació mòbil StopCovid-19Cat
	314-07139/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures administratives i sancionadores adoptades contra Josep Pàmies
	314-07140/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taxes estandarditzades de casos de Covid-19 a les àrees bàsiques de salut publicades en el web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
	314-07171/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de Covid-19 a Igualada (Anoia)
	314-07172/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació total de l’Agència Tributària de Catalunya del 2017 al 2019
	314-07173/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència del nomenament de Clara Ponsatí com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans
	314-07174/12
	Formulació: Susana Beltrán García, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el motiu de les inspeccions de treball a empreses que presten servei de vehicles de transport amb conductor
	314-07175/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra les empreses de vehicles de transport amb conductor arran de la denúncia presentada per la Intersindical Alternativa de Catalunya i l’organització Taxi Project
	314-07176/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de sancions imposades a les empreses de vehicles de transport amb conductor
	314-07177/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir el correcte aïllament dels infants i adolescents acollits en centres de menors durant l’estat d’alarma
	314-07178/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de Covid-19 que s’han detectat en els centres de menors i altres serveis d’acolliment residencials
	314-07179/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han habilitat espais especials d’acolliment alternatiu per als infants i adolescents acollits en centres afectats per la Covid-19
	314-07180/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir que el personal que atén els infants i adolescents acollits en centres de menors tingui la protecció adequada davant la Covid-19
	314-07181/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat en línia de les activitats escolars per als infants i adolescents acollits en centres de menors durant l’estat d’alarma
	314-07182/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació als menors estrangers no acompanyats que continuen vivint al carrer durant l’estat d’alarma
	314-07183/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a protegir els infants i adolescents davant de situacions de violència i maltractament durant el confinament
	314-07184/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions específiques per a atendre les famílies amb fills que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat arran de l’emergència sanitària per la Covid-19
	314-07185/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reforçar els serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista i adaptar-los a la situació de confinament
	314-07186/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha creat recursos per a traslladar les víctimes de violència masclista que denunciïn maltractaments durant el confinament
	314-07187/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha previst l’ampliació de la campanya d’informació sobre els recursos d’atenció a les víctimes de violència masclista durant el confinament
	314-07188/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball amb relació a les cuidadores no professionals i les empleades de la llar
	314-07189/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball amb relació a les cambreres de pis d’hotels
	314-07190/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a protegir les dones prostituïdes que es troben en establiments que han hagut de tancar per la Covid-19
	314-07191/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a les famílies monoparentals femenines que estan sotmeses a una especial vulnerabilitat durant el confinament
	314-07192/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de defuncions durant el març del 2020 i sobre la mortalitat esperada
	314-07193/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades rebudes al 061, al 112 i al 012 per símptomes compatibles amb la infecció per Covid-19 durant el març del 2020
	314-07194/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació dels llits a les unitats de cures intensives dels hospitals del Siscat durant el març del 2020
	314-07195/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació a les proves ràpides de detecció de la Covid-19
	314-07196/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha comportat la creació de l’aplicació STOP Covid-19 CAT
	314-07197/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que fan els ciutadans de l’aplicació STOP Covid-19 CAT i les conclusions que se n’extreuen
	314-07198/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a atendre els catalans que volen tornar de l’estranger durant la crisi provocada per la Covid-19?
	314-07199/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència atén els casos de ciutadans que volen tornar des d’Austràlia durant la crisi provocada per la Covid-19
	314-07200/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència cobreix els buits que deixen les ambaixades i els consolats durant la crisi provocada per la Covid-19
	314-07201/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ordinadors adquirits amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19
	314-07208/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de lliurament dels ordinadors adquirits amb urgència que falten per lliurar
	314-07209/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors de l’Institut Català de la Salut amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
	314-07210/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
	314-07211/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
	314-07212/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
	314-07213/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de compra dels ordinadors adquirits arran de la crisi sanitària de la Covid-19
	314-07214/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’oferir recursos tecnològics i eines de teletreball a autònoms i pimes
	314-07215/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han ofert recursos tecnològics i eines de teletreball al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per als autònoms i les pimes
	314-07216/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció individual a les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
	314-07217/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències, habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
	314-07218/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Covid-19 detectats entre els usuaris de residències, habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
	314-07219/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran
	314-07220/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos per causes compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran
	314-07221/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els professionals i usuaris de residències, centres tutelats i centres de dia per a gent gran davant el contagi de la Covid-19
	314-07222/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent de les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran per a evitar la propagació de la Covid-19
	314-07223/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha impedit a la Unitat Militar d’Emergències la desinfecció de les residències per a gent gran
	314-07224/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal de les residències i dels habitatges tutelats per a gent gran arran de la crisi de la Covid-19
	314-07225/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran que s’han allotjat amb els familiars
	314-07226/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció individual a les residències i llars residència de persones amb discapacitat per a protegir els usuaris i treballadors davant la Covid-19
	314-07227/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07228/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis detectats entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07229/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07230/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos per causes compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07231/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els professionals i usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat davant el contagi de la Covid-19
	314-07232/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent de les residències i llars residència de persones amb discapacitat per a evitar la propagació de la Covid-19
	314-07233/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal de les residències i llars residència de persones amb discapacitat arran de la crisi de la Covid-19
	314-07234/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat equips de protecció individual als centres d’acolliment d’infants i adolescents per a protegir els usuaris i treballadors davant la Covid-19
	314-07235/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07236/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Covid-19 detectats entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07237/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos a causa de la Covid-19 entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07238/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de traspassos compatibles amb la Covid-19 entre els usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07239/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a protegir els professionals i usuaris dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents davant del contagi de la Covid-19
	314-07240/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció urgent dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents per a evitar la propagació de la Covid-19
	314-07241/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reforçat el personal dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents arran de la crisi de la Covid-19
	314-07242/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als treballadors de les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
	314-07243/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als usuaris de les residències, els habitatges tutelats i els centres de dia per a gent gran
	314-07244/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als treballadors de les residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07245/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als usuaris de les residències i llars residència de persones amb discapacitat
	314-07246/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als treballadors dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07247/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de la Covid-19 que s’han fet als usuaris dels centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents
	314-07248/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències i habitatges tutelats per a gent gran que han estat hospitalitzats per la Covid-19
	314-07249/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat que han estat hospitalitzats per la Covid-19
	314-07250/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de centres residencials i d’acolliment d’infants i adolescents que han estat hospitalitzats per la Covid-19
	314-07251/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a oferir liquiditat als sectors afectats per la crisi de la Covid-19 que han de retornar els pagaments avançats
	314-07252/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han desconcentrat competències en matèria de contractació administrativa a la Casa de la Generalitat a Perpinyà
	314-07253/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de preguntes, consultes a la bústia de contacte i visites al web del Canal Empresa amb relació als efectes de la crisi de la Covid-19 en les empreses i l’economia
	314-07254/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la partida de recursos destinats als treballadors autònoms és suficient
	314-07262/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual encara no s’ha publicat la convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms
	314-07263/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es trigui setze dies a publicar una convocatòria anunciada en situació d’emergència
	314-07264/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si actua d’acord amb les exigències econòmiques del moment
	314-07265/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària dels ajuts per als treballadors autònoms
	314-07266/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen del brot de coronavirus a la Conca d’Òdena i el confinament perimetral d’aquesta zona
	314-07267/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de malalts de Covid-19 a altres comunitats autònomes i com pot garantir que les unitats de cures intensives no se saturin
	314-07268/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malalts de residències de gent gran amb simptomatologia de la Covid-19 que han mort i no consten en les estadístiques oficials
	314-07269/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha negat l’entrada d’unitats de desinfecció de la Unitat Militar d’Emergències a alguns centres d’atenció primària
	314-07270/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha tornat a activar la comanda de material sanitari a l’empresa Basic Devices
	314-07271/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols establerts pel Departament de Salut a les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19
	314-07272/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport mèdic que s’ha donat a les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19
	314-07273/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions en residències de gent gran amb símptomes compatibles amb la Covid-19
	314-07274/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de les residències de gent gran
	314-07275/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de la sanitat privada que s’ha incorporat a la sanitat pública durant el març
	314-07276/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de desinfecció que s’han pres en els centres geriàtrics
	314-07277/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui s’ha fet càrrec de les despeses per desinfecció de les residències de gent gran a Barcelona
	314-07278/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un criteri d’edat per a accedir a les unitats de cures intensives i als respiradors entre els pacients amb Covid-19
	314-07279/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del control dels tests positius de Covid-19 a les residències de gent gran
	314-07280/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control domiciliari previst per a les famílies amb membres positius de Covid-19
	314-07281/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels protocols de seguretat i prevenció establerts per a la Covid-19 a les residències de gent gran
	314-07282/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deficiència de professionals detectada a les residències de gent gran i el cobriment de les baixes de personal sanitari causades per la Covid-19
	314-07283/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la sanitat primària a la ciutat de Barcelona
	314-07284/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir el CAP Roquetes, de Barcelona, els caps de setmana
	314-07285/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits i plantes d’hospitals públics que han estat tancats durant el 2019 i el nombre de llits i plantes d’hospitals públics que hi havia el 2010
	314-07286/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el que percep la sanitat privada per assumir pacients de la sanitat pública per la crisi sanitària provocada per la Covid-19
	314-07287/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts de la Residència de Gent Gran de la Casa Asil de Sant Andreu a Barcelona
	314-07288/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP La Sagrera, de Barcelona
	314-07289/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals han estat derivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
	314-07290/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i el CUAP Cotxeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per a fer front al tancament del CAP La Sagrera
	314-07291/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc a l’atenció primària als barris de Barcelona amb més afectació per la Covid-19
	314-07292/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades per la Covid-19 a les residències de gent gran de Barcelona
	314-07293/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions que hi ha hagut durant el març i l’abril de 2020 a les residències de gent gran de Barcelona
	314-07294/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals i les ràtios del personal de suport de les residències de gent gran de Barcelona
	314-07295/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció de què disposen les residències de gent gran de Barcelona
	314-07296/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el biaix de l’opinió del president de la Generalitat en valorar la contribució material que el Govern d’Espanya ha fet durant la crisi de la Covid-19
	314-07297/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prioritats en la distribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya
	314-07298/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit de distribució del material sanitari rebut del Govern d’Espanya
	314-07299/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de seguretat per a assegurar una distribució correcta del material sanitari proporcionat pel Govern d’Espanya
	314-07300/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els receptors del material sanitari proporcionat pel Govern d’Espanya
	314-07301/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material sanitari i de protecció adquirit des de l’1 de març del 2020
	314-07302/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material adquirit per la Generalitat que s’ha rebut fins el 6 d’abril de 2020
	314-07303/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material rebut que s’ha distribuït
	314-07304/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de material sanitari i de protecció que s’ha rebut des de diversos àmbits des de l’1 de març de 2020
	314-07305/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de seguretat per a assegurar la distribució del material sanitari i de protecció
	314-07306/12
	Formulació: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de la convocatòria de les subvencions estructurals per als mitjans de comunicació
	314-07307/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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