
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes derivats de 
la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i d’atenció a la gent gran
310-00313/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00314/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis 
socials
310-00315/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sector pri-
mari i les gestions per a afrontar la Covid-19
310-00316/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades pel 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació 
a la crisi de la Covid-19
310-00317/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis plantejats en el 
model de residències i d’atenció a la dependència
310-00318/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en l’educació 
del tancament dels centres educatius per la Covid-19
310-00319/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les residèn-
cies de gent gran
310-00320/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris seguits amb re-
lació a la política de comunicació durant la crisi sanitària de la Covid-19
310-00321/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de desconfinament
310-00322/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recentralització de la 
gestió de les emergències
310-00323/12
Substanciació 20
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si hi 
haurà un gir radical en la política del Govern i en els pressupostos per a posar la 
vida per davant del capital i les raons d’estat
317-00183/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la cons-
titució d’un fòrum autonòmic per a la reconstrucció de Catalunya
317-00184/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el re-
forçament de l’estat del benestar per a remuntar la crisi de la Covid-19
317-00185/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si el 
Govern ho ha fet tot bé en la gestió de la crisi de la Covid-19
317-00186/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la con-
vocatòria de les forces polítiques per a impulsar un pacte per a la reconstrucció
317-00187/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si en 
una Catalunya independent hi hauria hagut menys defuncions per la Covid-19
317-00188/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ges-
tió per a construir el futur de Catalunya
317-00189/12
Substanciació 22

1.25.10. Preguntes orals en comissió

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
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’ajuts 
a entitats del tercer sector ambiental
311-01658/12
Substanciació 22

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
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic de 
la gestió del transport públic
311-01660/12
Substanciació 23

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
Substanciació 23

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
Substanciació 23

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
Substanciació 23
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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
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’habitatge durant l’es-
tat d’alarma
311-01665/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el transport durant 
l’estat d’alarma
311-01666/12
Substanciació 24

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
Substanciació 24

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
Substanciació 24

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
Substanciació 24

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
Substanciació 24

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
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
a l’educació infantil de zero i tres anys i la situació econòmica de llurs progenitors 
arran de la crisi de la Covid-19
311-01714/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relati-
ves a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes dins del sistema de les beques 
de menjador
311-01715/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació, les 
directrius i les instruccions que s’ha donat a la comunitat educativa
311-01716/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes en el context 
educatiu actual
311-01724/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a poder afrontar situacions com l’actual en el futur
311-01725/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l’ac-
cés dels alumnes vulnerables a les activitats d’estiu i a llur reforç educatiu
311-01726/12
Substanciació 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com ha tre-
ballat l’equitat dels alumnes
311-01727/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats en el trac-
tament del tercer trimestre
311-01728/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els aprenentatges de-
rivats de la situació actual que s’hauran de mantenir en el futur
311-01729/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si atendrà les reivindi-
cacions i les propostes pressupostàries i organitzatives de la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs
311-01730/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les be-
ques de menjador
311-01731/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats educati-
ves durant l’estiu
311-01732/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’avaluació 
que implantarà aquest curs escolar
311-01733/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de plante-
jar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per a compensar les desigualtats 
educatives
311-01734/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
a l’accés dels infants de zero a tres anys a l’educació i a les llars d’infants
311-01735/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del 
pressupost del Departament de Cultura del 2020
311-01737/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides d’on sor-
geixen els recursos per a l’aplicació del paquet de mesures de 21 milions d’euros 
anunciat pel Departament de Cultura
311-01738/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a do-
nar suport als treballadors de la cultura
311-01739/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà alguna campa-
nya informativa per a evitar l’estigmatització dels espais culturals després del des-
confinament
311-01740/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de les 
mesures recomanades pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació 
a l’estatut de l’artista
311-01741/12
Substanciació 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del 
pressupost del Departament de Cultura perquè esdevingui un pla de rescat del sector
311-01742/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures del Pla de 
rescat del sector cultural adreçades als treballadors del sector
311-01743/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de reacti-
vació de l’activitat cultural
311-01744/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva valoració de les 
mesures adoptades pel Govern de l’Estat atès el retard de les mesures adoptades 
per al sector de la cultura
311-01745/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesu-
res normatives adoptades per a ajudar el sector de la cultura
311-01746/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fomentar les activitats culturals als espais patrimonials
311-01747/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la indús-
tria, els treballadors, els creadors i el sector cultural durant la crisi de la Covid-19
311-01748/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte 
de pressupost del Departament de Cultura per a afrontar la crisi econòmica i social
311-01749/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absència d’un pla es-
tratègic per a la cultura amb l’horitzó del 2030
311-01750/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa digital
311-01751/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a garantir les condicions laborals dels treballadors públics
311-01752/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi 
de la Covid-19 al desenvolupament digital
311-01753/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb les 
representacions dels treballadors públics durant la crisi de la Covid-19
311-01754/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de les políti-
ques i eines digitals en la creació d’estratègies per a replantejar models com el del 
turisme i el lleure
311-01755/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les opcions de reacti-
vació econòmica i de relocalització de les empreses
311-01756/12
Substanciació 32
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a assegurar la protecció, el reconeixement de les tasques i el garantiment dels 
drets laborals dels treballadors públics
311-01757/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reformulació del 
pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a 
adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
311-01758/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a 
atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i 
del sector productiu
311-01759/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants 
dels treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma
311-01760/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fallada del sistema 
informàtic de les farmàcies per a la recepta electrònica
311-01761/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a des-
plegar i ampliar el teletreball
311-01762/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a fer arri-
bar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
311-01763/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de la tecnologia, 
l’administració digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
311-01764/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un 
acord de teletreball
311-01765/12
Substanciació 33

1.25.15.Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer alguna actuació 
a la riera urbana de Malgrat de Mar (Maresme)
314-06646/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb el Ministeri de 
Foment per a renegociar la partida pressupostària per a les obres a la carretera N-II 
al pas pel Maresme
314-06647/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la partida pres-
supostària traspassada pel Ministeri de Foment per a les obres a la carretera N-II 
al pas pel Maresme
314-06648/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compromís amb la De-
claració del Maresme del 2015
314-06649/12
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la borrasca Gloria 
en el Parc Natural del Delta de l’Ebre
314-06661/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’actuacions al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre per a corregir els danys produïts per causes naturals
314-06662/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les persones no 
catalanoparlants
314-06759/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les persones 
catalanoparlants
314-06760/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de trets físics que per-
metin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són
314-06761/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències antropològiques 
entre els nascuts a Catalunya i els que no hi han nascut
314-06762/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de trets físics o l’ac-
cent que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són
314-06763/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 53 de la 
Constitució espanyola per la campanya «No em canviïs la llengua»
314-06764/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els trets físics o 
l’accent i la llengua que una persona parla
314-06765/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una persona catalanoparlant té 
dret a parlar en la llengua que triï sense coaccions
314-06766/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tothom té dret a canviar de llen-
gua quan ho consideri oportú
314-06767/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya que insta a renunciar 
a la lliure elecció de la llengua
314-06768/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de les llengües oficials
314-06769/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’espanyol com 
a llengua que uneix, iguala i agermana
314-06770/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació que té de promocionar 
i difondre l’espanyol com a llengua oficial a Catalunya
314-06771/12
Resposta del Govern 41
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a ajudar els professionals autònoms de la cultura i els propietaris d’espais cultu-
rals davant la crisi de la Covid-19
311-01736/12
Decaïment 42

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes derivats de 
la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i d’atenció a la gent gran
310-00313/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00314/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis 
socials
310-00315/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sector pri-
mari i les gestions per a afrontar la Covid-19
310-00316/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades pel 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació 
a la crisi de la Covid-19
310-00317/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis plantejats en el 
model de residències i d’atenció a la dependència
310-00318/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en l’educació 
del tancament dels centres educatius per la Covid-19
310-00319/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les residèn-
cies de gent gran
310-00320/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris seguits amb re-
lació a la política de comunicació durant la crisi sanitària de la Covid-19
310-00321/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de desconfinament
310-00322/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recentralització de la 
gestió de les emergències
310-00323/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00183/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 47
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació sanitària, social, econòmica i política
317-00184/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00185/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00186/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00187/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00188/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00189/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 50

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
a l’educació infantil de zero i tres anys i la situació econòmica de llurs progenitors 
arran de la crisi de la Covid-19
311-01714/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relati-
ves a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes dins del sistema de les beques 
de menjador
311-01715/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació, les 
directrius i les instruccions que s’ha donat a la comunitat educativa
311-01716/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes en el context 
educatiu actual
311-01724/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a poder afrontar situacions com l’actual en el futur
311-01725/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l’ac-
cés dels alumnes vulnerables a les activitats d’estiu i a llur reforç educatiu
311-01726/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com ha tre-
ballat l’equitat dels alumnes
311-01727/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats en el trac-
tament del tercer trimestre
311-01728/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els aprenentatges de-
rivats de la situació actual que s’hauran de mantenir en el futur
311-01729/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si atendrà les reivindi-
cacions i les propostes pressupostàries i organitzatives de la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs
311-01730/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les be-
ques de menjador
311-01731/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats educati-
ves durant l’estiu
311-01732/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’avaluació 
que implantarà aquest curs escolar
311-01733/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de plante-
jar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per a compensar les desigualtats 
educatives
311-01734/12
Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives 
a l’accés dels infants de zero a tres anys a l’educació i a les llars d’infants
311-01735/12
Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a ajudar els professionals autònoms de la cultura i els propietaris d’espais cultu-
rals davant la crisi de la Covid-19
311-01736/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del 
pressupost del Departament de Cultura del 2020
311-01737/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides d’on sor-
geixen els recursos per a l’aplicació del paquet de mesures de 21 milions d’euros 
anunciat pel Departament de Cultura
311-01738/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a do-
nar suport als treballadors de la cultura
311-01739/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb una altra diputada del SP CUP-CC 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà alguna campa-
nya informativa per a evitar l’estigmatització dels espais culturals després del des-
confinament
311-01740/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de les 
mesures recomanades pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació 
a l’estatut de l’artista
311-01741/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del 
pressupost del Departament de Cultura perquè esdevingui un pla de rescat del sector
311-01742/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 60
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures del Pla de 
rescat del sector cultural adreçades als treballadors del sector
311-01743/12
Anunci: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de reacti-
vació de l’activitat cultural
311-01744/12
Anunci: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva valoració de les 
mesures adoptades pel Govern de l’Estat atès el retard de les mesures adoptades 
per al sector de la cultura
311-01745/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesu-
res normatives adoptades per a ajudar el sector de la cultura
311-01746/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fomentar les activitats culturals als espais patrimonials
311-01747/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la indús-
tria, els treballadors, els creadors i el sector cultural durant la crisi de la Covid-19
311-01748/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte 
de pressupost del Departament de Cultura per a afrontar la crisi econòmica i social
311-01749/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absència d’un pla es-
tratègic per a la cultura amb l’horitzó del 2030
311-01750/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa digital
311-01751/12
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a garantir les condicions laborals dels treballadors públics
311-01752/12
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi 
de la Covid-19 al desenvolupament digital
311-01753/12
Anunci: Esperanza García González, del SP PPC 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb les 
representacions dels treballadors públics durant la crisi de la Covid-19
311-01754/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de les políti-
ques i eines digitals en la creació d’estratègies per a replantejar models com el del 
turisme i el lleure
311-01755/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les opcions de reacti-
vació econòmica i de relocalització de les empreses
311-01756/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 67
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a assegurar la protecció, el reconeixement de les tasques i el garantiment dels 
drets laborals dels treballadors públics
311-01757/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reformulació del 
pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a 
adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
311-01758/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a 
atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i 
del sector productiu
311-01759/12
Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants 
dels treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma
311-01760/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fallada del sistema 
informàtic de les farmàcies per a la recepta electrònica
311-01761/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a des-
plegar i ampliar el teletreball
311-01762/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a fer arri-
bar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
311-01763/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de la tecnologia, 
l’administració digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
311-01764/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un 
acord de teletreball
311-01765/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 71

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de recursos tecnològics 
als treballadors de les oficines d’ocupació perquè puguin fer teletreball
314-07352/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van dotar els treballadors 
de les oficines d’ocupació dels mecanismes necessaris per a fer teletreball des de 
l’inici de l’estat d’alarma
314-07353/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies va fer la primera petició d’equips de protecció indi-
vidual per a les residències
314-07354/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de protecció 
individual distribuïts a les residències
314-07355/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va establir 
fins que la situació no va ésser greu un protocol per tal que el personal de les resi-
dències usés material de protecció
314-07356/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no va intervenir 
les residències que no informaven de la situació dels residents
314-07357/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’ampliació de la 
plantilla del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya arran de la situació d’emergència
314-07358/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que la manera de re-
forçar l’atenció ciutadana pot tenir en els tècnics encarregats d’altres tramitacions
314-07359/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Decret llei 12/2020, 
del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries per a pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada per la Covid-19, no té en compte la remuneració suficient per 
al pagament de la direcció per objectius al personal dels centres del Siscat
314-07360/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Decret 
llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries per a pal·li-
ar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, estableix el pagament de 
la direcció per objectius al personal de l’Institut Català de la Salut i no ho fa per al 
personal del Siscat
314-07361/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el Decret llei 12/2020, 
del 10 d’abril, faci referència a centres assistencials amb expedients de regulació 
temporal d’ocupació si la consellera de Salut va negar que es poguessin aplicar en 
centres assistencials
314-07362/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada en funciona-
ment de Canal Salut i la gestió d’aquest recurs electrònic
314-07363/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Canal Salut difon 
notícies alienes a l’àmbit de la salut
314-07364/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla sobre la base del quan s’ha 
incorporat l’organització Open Arms a fer tests de la Covid-19 a les residències per 
a gent gran
314-07365/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el personal de 
l’organització Open Arms va a les residències per a gent gran sense avisar ni coor-
dinar-se amb els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies
314-07366/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la consellera de 
la Presidència va fer pública la distribució de catorze milions de mascaretes que la 
Generalitat no tenia
314-07367/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova funció del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques amb relació a la logística i la distribució del material sanitari
314-07368/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Servei d’Emer-
gències Mèdiques ha assumit la logística i la distribució del material sanitari i sobre 
la consideració d’essencial d’aquest servei
314-07369/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operativa i els criteris per a fer la 
distribució del material sanitari als centres assistencials
314-07370/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’obertura de cen-
tres de salut a pavellons, hotels medicalitzats o hospitals de campanya
314-07371/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut té conei-
xement de les denúncies presentades pels representants sindicals de l’empresa 
Transport Sanitari de Catalunya
314-07372/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els experts que l’han assessorat i 
els informes en què es basa per a oposar-se al plantejament del Govern de l’Estat 
per a fer el desconfinament
314-07373/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de laboratoris i centres 
assistencials privats que han fet proves de la Covid-19 fins el 14 d’abril
314-07374/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els laboratoris privats que promouen 
i fan proves de la Covid-19 i sobre el fet que puguin expedir certificats d’immunitat
314-07375/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Salut contra els laboratoris i centres assistencials privats que fins el 14 d’abril feien 
proves de la Covid-19
314-07376/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de validació del qües-
tionari de l’enquesta en línia del Centre d’Estudis d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19 
encarregada a l’empresa Tesi, SL
314-07377/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que una persona en 
situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació ha perdut la feina
314-07378/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic per a la correcta 
interpretació de la resposta a la pregunta 21.f de l’enquesta en línia del Centre d’Es-
tudis d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19
314-07379/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic emprat per a formu-
lar l’enunciat i les respostes de les preguntes 39 i 40 del qüestionari de l’enquesta 
en línia del Centre d’Estudis d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19
314-07380/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic emprat per a des-
cartar que les persones enquestades puguin respondre sobre la gestió de la pan-
dèmia per part del Govern i del Govern d’Espanya
314-07381/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de la Presidència 
forma part de l’organigrama del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
314-07382/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició que ocupa la consellera 
de la Presidència en l’organigrama del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
314-07383/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions i les cau-
ses de la mort de l’1 de març ençà
314-07384/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sani-
taris contagiats per la Covid-19 de l’1 de març ençà
314-07385/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests per a la detec-
ció de la Covid-19 fets als professionals sanitaris
314-07386/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sani-
taris que han estat en quarantena per la Covid-19
314-07387/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri emès pel Departament 
de Salut pel que fa al desenvolupament de l’activitat professional dels treballadors 
sanitaris amb símptomes lleus de Covid-19
314-07388/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a considerar d’alt risc 
els professionals sanitaris
314-07389/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar 
els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació primària 
arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07390/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revi-
sar els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació de 0 a 
3 anys arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07391/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar 
els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació secundària 
arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-07392/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les 
llars d’infants puguin cobrar les subvencions del curs passat i de l’actual
314-07393/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions del Departament 
d’Educació amb relació al pagament de les quotes als centres d’educació especial
314-07394/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les famílies d’alumnes amb ne-
cessitats educatives especials han de pagar les quotes de menjador, sortides, ma-
terial didàctic i activitats complementàries mentre duri el tancament dels centres 
per la crisi de la Covid-19
314-07395/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del pagament dels 
professionals dels centres d’educació especial
314-07396/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions del Departament 
d’Educació amb relació a l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als 
alumnes amb necessitats educatives especials
314-07397/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades pel De-
partament d’Educació als docents tècnics en educació especial amb relació a 
l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats 
educatives especials
314-07398/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del barri de Campclar, de Tar-
ragona, afectat per un incendi
314-07399/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les connexions als subministraments 
de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07400/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de 
les famílies desallotjades de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat 
per un incendi
314-07401/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat dels 
habitatges i de les pertinences de les famílies de l’edifici del barri de Campclar, de 
Tarragona, afectat per un incendi durant el reallotjament
314-07402/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge per a evitar afectacions generalitzades pels abusos d’al-
guns veïns en la potència de l’energia elèctrica
314-07403/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un edifici del barri de Campclar, 
de Tarragona, afectat per un incendi que es troben sense subministrament elèctric
314-07404/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la investigació 
sobre l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07405/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la invalidació de l’informe epide-
miològic sobre l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07406/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es presenten in-
formes amb relació al focus de Covid-19 a la conca d’Òdena sense veracitat i amb 
informació no contrastada
314-07407/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut coneix 
les causes reals de l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07408/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha continuat investigant l’origen 
del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07409/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet públic l’estudi epidemio-
lògic del brot de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07410/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en les mesures de pre-
venció de l’expansió del coronavirus de no disposar d’un estudi epidemiològic veraç 
sobre el brot de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07411/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos tècnics i materials del 
Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública per a poder fer els estudis epi-
demiològics arran de la pandèmia de Covid-19
314-07412/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes amb el sector 
de la planta i la flor ornamental
314-07413/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles mesures econòmi-
ques estudiades per al sector de la planta i la flor ornamental arran de la crisi de 
la Covid-19
314-07414/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no han incremen-
tat la jornada laboral dels treballadors contractats dels centres sanitaris i sobre els 
tests per a detectar la Covid-19
314-07415/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fer 
front a la Covid-19 a les residències per a gent gran i als centres de salut mental i 
per a persones amb discapacitat
314-07416/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han tancat 
diversos centres d’atenció primària
314-07417/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de les persones 
que formen part del circuit d’atenció de la residència per a gent gran de Capella-
des (Anoia)
314-07418/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no hi ha un 
protocol perquè els metges de les residències per a gent gran d’Igualada (Anoia) 
puguin demanar medicaments a la farmàcia de l’hospital
314-07419/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 108



BOPC 595
5 de maig de 2020

Taula de contingut 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no ha inter-
vingut la residència per a gent gran Novallar, de Mediona (Alt Penedès)
314-07420/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els professionals de l’Hos-
pital de Martorell (Baix Llobregat) treballin amb equips de protecció no homologats
314-07421/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 109
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
problemes derivats de la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i 
d’atenció a la gent gran
310-00313/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00314/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
dels serveis socials
310-00315/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del sector primari i les gestions per a afrontar la Covid-19
310-00316/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
adoptades pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència amb relació a la crisi de la Covid-19
310-00317/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis 
plantejats en el model de residències i d’atenció a la dependència
310-00318/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes 
en l’educació del tancament dels centres educatius per la Covid-19
310-00319/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de les residències de gent gran
310-00320/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris 
seguits amb relació a la política de comunicació durant la crisi 
sanitària de la Covid-19
310-00321/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés 
de desconfinament
310-00322/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
recentralització de la gestió de les emergències
310-00323/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre si hi haurà un gir radical en la política del Govern i en els 
pressupostos per a posar la vida per davant del capital i les raons 
d’estat
317-00183/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la constitució d’un fòrum autonòmic per a la reconstrucció 
de Catalunya
317-00184/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el reforçament de l’estat del benestar per a remuntar la 
crisi de la Covid-19
317-00185/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre si el Govern ho ha fet tot bé en la gestió de la crisi de la 
Covid-19
317-00186/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la convocatòria de les forces polítiques per a impulsar un 
pacte per a la reconstrucció
317-00187/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre si en una Catalunya independent hi hauria hagut menys 
defuncions per la Covid-19
317-00188/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la gestió per a construir el futur de Catalunya
317-00189/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 51, tinguda el 24.04.2020, DSPC-P 91.

1.25.10. Preguntes orals en comissió

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte econòmic de la gestió del transport públic
311-01660/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
transport durant l’estat d’alarma
311-01666/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.04.2020, DSPC-C 479.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a l’educació infantil de zero i tres anys i la 
situació econòmica de llurs progenitors arran de la crisi de la 
Covid-19
311-01714/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes 
dins del sistema de les beques de menjador
311-01715/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pla d’actuació, les directrius i les instruccions que s’ha donat a la 
comunitat educativa
311-01716/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats per a 
tots els alumnes en el context educatiu actual
311-01724/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a poder afrontar situacions com l’actual en el 
futur
311-01725/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de l’accés dels alumnes vulnerables a les activitats 
d’estiu i a llur reforç educatiu
311-01726/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera com ha treballat l’equitat dels alumnes
311-01727/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
prioritats en el tractament del tercer trimestre
311-01728/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
aprenentatges derivats de la situació actual que s’hauran de 
mantenir en el futur
311-01729/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
si atendrà les reivindicacions i les propostes pressupostàries i 
organitzatives de la Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs
311-01730/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
de les beques de menjador
311-01731/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats educatives durant l’estiu
311-01732/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’avaluació que implantarà aquest curs escolar
311-01733/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de plantejar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per 
a compensar les desigualtats educatives
311-01734/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a l’accés dels infants de zero a tres anys a 
l’educació i a les llars d’infants
311-01735/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.04.2020, DSPC-C 481.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reestructuració del pressupost del Departament de Cultura del 2020
311-01737/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
partides d’on sorgeixen els recursos per a l’aplicació del paquet de 
mesures de 21 milions d’euros anunciat pel Departament de Cultura
311-01738/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a donar suport als treballadors de la cultura
311-01739/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà 
alguna campanya informativa per a evitar l’estigmatització dels 
espais culturals després del desconfinament
311-01740/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assumpció de les mesures recomanades pel Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts amb relació a l’estatut de l’artista
311-01741/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reestructuració del pressupost del Departament de Cultura perquè 
esdevingui un pla de rescat del sector
311-01742/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures del Pla de rescat del sector cultural adreçades als 
treballadors del sector
311-01743/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de reactivació de l’activitat cultural
311-01744/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva 
valoració de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat atès el 
retard de les mesures adoptades per al sector de la cultura
311-01745/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat 
de les mesures normatives adoptades per a ajudar el sector de la 
cultura
311-01746/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fomentar les activitats culturals als espais 
patrimonials
311-01747/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
suport a la indústria, els treballadors, els creadors i el sector cultural 
durant la crisi de la Covid-19
311-01748/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
validesa del projecte de pressupost del Departament de Cultura per 
a afrontar la crisi econòmica i social
311-01749/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’absència d’un pla estratègic per a la cultura amb l’horitzó del 2030
311-01750/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa 
digital
311-01751/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a garantir les condicions laborals dels 
treballadors públics
311-01752/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afectació de la crisi de la Covid-19 al desenvolupament digital
311-01753/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb les representacions dels treballadors públics durant la 
crisi de la Covid-19
311-01754/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper 
de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies per a 
replantejar models com el del turisme i el lleure
311-01755/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
opcions de reactivació econòmica i de relocalització de les empreses
311-01756/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a assegurar la protecció, el reconeixement 
de les tasques i el garantiment dels drets laborals dels treballadors 
públics
311-01757/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reformulació del pressupost del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública per a adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
311-01758/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
prioritats per a atendre les necessitats d’impuls del teletreball i 
digitalització de l’Administració, i del sector productiu
311-01759/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de reunions del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb els representants dels treballadors 
públics des de l’inici de l’estat d’alarma
311-01760/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
fallada del sistema informàtic de les farmàcies per a la recepta 
electrònica
311-01761/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a desplegar i ampliar el teletreball
311-01762/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
plans per a fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
311-01763/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
311-01764/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals les unitats administratives no faciliten els 
ordinadors necessaris havent signat un acord de teletreball
311-01765/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
27.04.2020, DSPC-C 482.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
alguna actuació a la riera urbana de Malgrat de Mar (Maresme)
314-06646/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06646/12 us in-
formo del següent:

En data 17 de febrer s’ha publicat a la plataforma de Contractació Pública de la 
Generalitat la licitació del contracte de serveis de redacció del Projecte d’endegament 
de la riera de Palafolls, entre els PK 0,000 i 0,492, al seu pas per Malgrat de Mar. Es 
tracta del tram comprés entre el Parc Francesc Macià i l’avinguda Costa Brava de Mal-
grat de Mar. El projecte esmentat, que ha de donar la solució definitiva als problemes 
que presenta la riera en aquest tram, es redacta en desenvolupament del conveni sig-
nat en el seu dia entre l’ajuntament de Malgrat i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Just en aquest tram canalitzat de la riera de Palafolls és on, per causa dels ai-
guats del Glòria, va caure un mur situat al costat de l’aparcament del CAP. Aquest 
mur va ser construït en el seu dia per l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Al no ser una 
infraestructura de defensa titularitat de l’administració hidràulica, la seva reparació 
immediata no pot ser assumida per l’ACA en el marc de les actuacions d’emergència 
derivades del temporal Gloria. Tanmateix, l’ACA ha traslladat a l’ajuntament que, 
de manera prèvia a l’actuació global d’endegament del tram exposat al paràgraf an-
terior, si vol procedir a la reparació del tram de mur afectat, podrà sol·licitar un ajut 
a l’ACA per a la seva reconstrucció en el marc de l’ordre de subvencions que es con-
vocarà quan s’aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Així, en el marc de l’emergència decretada pels danys ocasionats a les lleres pel 
temporal Gloria, l’ACA s’encarregarà de la retirada dels residus, però les obres de 
reconstrucció del mur en el tram afectat, si es volen executar, hauran de ser desen-
volupades per l’ajuntament, que en el seu cas podrà optar als ajuts per municipis que 
convocarà l’ACA.

En paral·lel, en els estudis que l’ACA està portant a terme en el marc del con-
tracte «Definició de les actuacions per a la gestió de motes i la recuperació de zones 
inundables a les àrees amb risc significatiu d’inundacions de la conca de la Torde-
ra», s’està valorant el conjunt de mesures a executar per reduir la inundabilitat del 
Delta de La Tordera.

Pel que fa al riu Tordera, la intervenció de l’ACA en aquest indret també està vin-
culada amb les seves atribucions sobre actuacions a l’espai fluvial, procedint a l’au-
torització i a donar directrius de compliment per a la reposició dels dos ponts sobre 
el riu afectats pel temporal Gloria: el primer connecta les carreteres BV-6001 i la 
GIP-6831, titularitat de les diputacions de Barcelona i de Girona respectivament; el 
segon és el pont del ferrocarril. Les actuacions s’estan coordinant amb l’Adif i amb 
la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat, organisme que executarà el nou 
pont viari mitjançant Infraestructures.Cat. Es preveu l’enderroc del ponts actuals i 
l’execució de noves estructures que redueixin el nombre de piles dins la llera i aug-
mentin el gàlib lliure.

Barcelona, 14 d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb el 
Ministeri de Foment per a renegociar la partida pressupostària per a 
les obres a la carretera N-II al pas pel Maresme
314-06647/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A La Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
06647/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06648/12 i 314-06649/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de proporcionar una major cohesió a la informació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant des de 2012 conjunta-
ment amb el consell comarcal en el marc de la Mesa de negociació de l’acord de mo-
bilitat del Maresme. En aquest sentit s’han fet diferents reunions de treball conjuntes 
entre 2012 i 2017 amb l’objectiu consensuar propostes de millores per la mobilitat del 
territori en base a una diagnosi compartida i treballada amb totes les parts. Uns treballs 
que han orientat les polítiques de mobilitat d’aquest Departament en aquests darrers 
anys i que són la base per al Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme en què s’està 
treballant des de 2015. Aquest pacte integra les propostes de la comarca del Maresme 
al respecte de la millora de la mobilitat, recollides a la moció sobre la mobilitat al Ma-
resme que el Consell Comarcal va aprovar a novembre de 2016, actualitzant els pactes, 
declaracions i mocions anteriors de 2010, 2014 i la Declaració del Maresme de 2015.

A mitjans de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat va lliurar al Con-
sell Comarcal les propostes de millores a incorporar al Pacte per la mobilitat soste-
nible del Maresme per al seu anàlisi, per tal que aquestes puguin comptar amb un 
ampli consens del territori que condueixi a la materialització del Pacte i al desenvo-
lupament de les actuacions que se’n deriven.

El 25 de febrer de 2020 s’ha reunit la Taula de Mobilitat del Maresme per con-
duir cap a la propera materialització del Pacte per la mobilitat sostenible del Ma-
resme.

En relació amb el cas concret de l’N-II, l’any 2009 se signà l’acord de traspàs de 
l’N-II entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya. En aquest acord 
la Generalitat és comprometia a executar les obres de creació de una nova infraes-
tructura en el Maresme que permetés adaptar a una nova funcionalitat més local a la 
carretera N-II, i el Ministeri es comprometia a aportar 400 M€ per finançar la nova 
infraestructura, dels quals s’avançaren al 2009, 97,4 M€.

El Departament de Territori i Sostenibilitat tenia previst destinar aquests diners 
a l’execució de la variant - autovia de l’N-II - Ronda del Maresme. En aquest sentit, 
es van arribar a contractar les obres de l’ampliació de la Ronda de Mataró i es va fer 
l’Estudi Informatiu de la Ronda Maresme. Tanmateix, el rebuig del l’actuació per 
part de l’Ajuntament de Mataró va fer que no es pogués portar a terme.

Els diners es van destinar a altres fins, amb el compromís de reinvertir-los en la 
millora de la mobilitat del Maresme en el marc del Pacte per la mobilitat sosteni-
ble del Maresme, i continuar negociant amb el Ministeri de Foment l’aportació dels 
diners restants previstos.

Barcelona, 14 d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
partida pressupostària traspassada pel Ministeri de Foment per a les 
obres a la carretera N-II al pas pel Maresme
314-06648/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06647/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compromís amb la Declaració del Maresme del 2015
314-06649/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06647/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la 
borrasca Gloria en el Parc Natural del Delta de l’Ebre
314-06661/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06661/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-06662/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

La major part del Parc Natural del Delta de l’Ebre està situat dins la zona litoral, 
que inclou tota la línia de costa, puntes del Fangar i de la Banya, a més de les llacu-
nes i maresmes litorals. No s’ha d’oblidar que el Delta és un dels escenaris més evi-
dents dels impactes del canvi global i de l’acció de l’home, i on els impactes derivats 
del canvi climàtic poden ser més evidents, essent els més destacables: 

– Entrada d’espècies al·lòctones (cranc americà, cargol poma, cranc blau...).
– Minva de l’aportació d’aigua i de l’arribada d’aigua dolça a les badies. L’evolu-

ció del cabal mitjà anual i de les aportacions d’aigua a l’alçada de Tortosa mostren 
un descens important durant els darrers 100 anys, amb una reducció superior al 30% 
si es comparen les dades estadístiques des de la posada en funcionament de l’estació 
d’aforament amb les obtingudes amb posterioritat a la construcció dels grans em-
bassaments de la conca.

– Minva absoluta de l’aportació de sediments. La conca de drenatge de l’Ebre 
està regulada per uns 190 embassaments, entre els quals destaquen els de Flix, Ri-
ba-roja i Mequinensa. Com a resultat, el Delta de l’Ebre ha deixat de créixer i els 
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processos erosius són dominants. S’estima que actualment arriben al delta menys 
del 10% (menys de 200.000 Tm/any) dels sediments que hi arribarien sense els em-
bassaments del ram baix (uns 2 M Tm/any).

– El nivell del mar que va pujant (s’estima entre 1 i 3 mm/a).
– La subsidència actuant (l’únic dels punts de la llista no degut a acció de l’ho-

me, però que es veu agreujada per la manca d’aportació de sediments que afecta 
a l’acreció). La comparació d’imatges en una finestra temporal d’aproximadament 
dues dècades (1992-2010) ha permès detectar patrons de subsidència al Delta amb 
intensitats mitjanes de 3 mm/any, però amb certes diferències segons la zona. Es de-
tecta un gradient a la subsidència que va des de valors molt baixos a l’inici del del-
ta (1 mm/any) cap a valors més elevats a prop de la desembocadura (5-6 mm/any).

El resultat de tots aquests fenòmens és: 
– La regressió evident de la línia costanera en molts trams, especialment en la 

punta (desembocadura, illa de Buda) i en la costa nord (la platja de Deltebre, la plat-
ja de la Marquesa).

– L’acumulació de sediments a les dues fletxes del delta (el Fangar i la Punta de 
la Banya), amb el tancament progressiu de les dues badies (la del Fangar i la dels 
Alfacs). Aquest tancament, juntament amb la manca d’aportació d’aigua dolça, està 
posant en risc la producció de marisc, que s’ha vist reduïda notablement en els dar-
rers anys (especialment al Fangar).

En aquest context, les afeccions als ecosistemes costaners deguts al temporal Glo-
ria han estat més greus en les zones litorals on l’amplada de la platja és menor, mentre 
que les zones amb major amplada de platja, aquesta ha esmorteït la força de les ona-
des (com ara a la Platja del Serrallo o Eucaliptus) i no s’han produït danys apreciables.

Així doncs, els danys més importants a la línia de costa han estat en aquelles zo-
nes on l’erosió de les platges es ve produint des de fa anys i es troben en una situació 
més fràgil. Aquestes zones són la platja de la Marquesa i el litoral fins a la urbanitza-
ció de Riumar, les platges de l’illa de Buda i la barra del Trabucador. A la platja de la 
Marquesa ha afectat una carretera, una estació de bombament de la comunitat de re-
gants i camps de conreu. A l’illa de Buda es va trencar la platja, comunicant la llacuna 
de Buda amb el mar i inundant els arrossars. La barra del Trabucador es va trencar, 
deixant uns 2 km submergits terra endins, impossibilitant l’accés a la Reserva Natural 
Parcial de la Punta de la Banya i a l’empresa salinera Infosa.

Pel que fa a l’entrada d’aigua salada a les llacunes cal dir que, en llacunes amb 
dominància d’aigua dolça (com ara els anomenats «Calaixos de Buda»), l’entrada sob-
tada de grans quantitats d’aigua salada pot afectar algunes espècies de fauna. Tot i 
així, aquests hàbitats i espècies autòctones associades estan adaptades a variacions de 
salinitat i previsiblement es recuperaran un cop restablertes les condicions habituals.

En termes generals, la recuperació de l’entorn físic és difícil de preveure, però 
cal tenir en compte que la recuperació natural de les platges és lenta i caldrà avaluar 
l’impacte sobre el medi físic i els valors biològics associats a aquests espais més en-
davant. Tot i això, en alguns punts s’està treballant per accelerar el procés natural de 
retorn de les sorres a les zones trencades, evitant el pas de l’aigua que neteja la sorra 
acumulada, de manera que es preveu que aquestes actuacions facilitin la retenció de 
sorra que de manera natural és transportada pels corrents marins o pel vent.

Quant a la flora i fauna, el temporal ha esdevingut en una època on el període 
reproductor no ha començat, les colònies de cria d’ocells no estan instal·lades i les 
plantes estan en període de repòs vegetatiu. Per això, presumiblement els efectes no 
han estat tan negatius com ho hagueren estat a la primavera-estiu. En els propers 
mesos, els seguiments que es realitzen des del Parc Natural sobre ocells nidificants, 
censos quinzenals d’ocells a les llacunes, seguiments de peixos amenaçats i altres, 
aportaran més informació sobre la regeneració d’aquest espai natural.

Sobre les actuacions per corregir aquests danys, en aquests moments, el Servei 
de Costes de Tarragona està treballant per refer les platges de Buda i el Trabuca-
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dor. Les actuacions estan emmarcades dins les actuacions d’emergència. Segons 
informació rebuda per part del Cap provincial de Costes, sembla que hi haurà més 
pressupost per continuar transportant sorra cap a les platges de Buda i Trabucador 
(100.000 m3 a cada zona). També es preveu algun reforç a la zona de la Marquesa i 
a les platges de la Bassa de l’Arena.

Pel que fa a les actuacions a més llarg termini, la Generalitat està treballant de 
manera conjunta amb la Taula de Consens pel Delta una sèrie de propostes d’actua-
ció (pla integral de gestió dels sediments de la conca de l’Ebre, construcció de ca-
mins de guarda, dics inflables, entre d’altres). En els propers mesos s’acabaran de 
consensuar i concretar amb tots els actors implicats les actuacions que cal dur a ter-
me per protegir el Delta de manera efectiva.

Barcelona, 14 d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
d’actuacions al Parc Natural del Delta de l’Ebre per a corregir els 
danys produïts per causes naturals
314-06662/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06661/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les 
persones no catalanoparlants
314-06759/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06759/12 a 
314-06771/12 us informo del següent: 

L’article 143 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) disposa que la Gene-
ralitat té competència exclusiva en matèria de llengua pròpia. L’article 6 del mateix 
EAC estableix la condició de llengua pròpia per al català i també per a l’occità, com 
a llengua pròpia de l’Aran, on rep el nom d’aranès.

El Govern actua en l’àmbit en què té competència i també d’acord amb el man-
dat de foment de la llengua pròpia que explícitament estableix l’article 50 de l’EAC: 
«Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de 
fomentar l’ús, la difusió i el coneixement. Aquests principis també s’han d’aplicar 
respecte a l’aranès.» Aquest mandat s’emmarca, per altra part, en l’especial respecte 
i protecció de les altres llengües de l’Estat que preveu l’article 3 de la CE.

Pel que fa a la campanya «No em canviïs la llengua», impulsada per persones 
d’origen d’arreu del món vingudes a Catalunya, aquesta és valorada molt positiva-
ment pel Govern en la mesura que té com a objectiu el foment del català i la cons-
cienciació social sobre la necessitat d’utilitzar-lo amb tothom i en tot context, com a 
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element d’integració social i també de de conscienciació sobre el valor cultural que 
representa la llengua catalana per a tothom.

També, perquè aquesta iniciativa és un reflex de la demanda social d’aprendre 
la llengua catalana de persones nouvingudes, i que encaixa amb les accions de la 
Direcció General de Política Lingüística de suport a l’aprenentatge del Català, per 
atendre aquest demanda. Cal recordar que d’acord amb dades recollides en la dar-
rera Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població (EULP 2018), gairebé 888.000 per-
sones nascudes a l’estranger van manifestar interès per aprendre català a Catalunya. 
També cal dir que actualment més del 72 % del total d’alumnes dels cursos del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) són nascuts a l’estranger, percentat-
ge que augmenta a més d’un 92 % en els cursos de nivell inicial i bàsic.

Finalment, en relació amb la pregunta sobre recursos i campanyes per al foment 
de la llengua (núm. tràmit 314-06769/12), aquesta informació ja ha estat facilitada en 
resposta a la petició d’informació sobre campanyes institucionals (núm. tràmit 320-
02215/12) formulada pel mateix grup parlamentari, el mes de gener passat.

Barcelona, 3 d’abril de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les 
persones catalanoparlants
314-06760/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de trets 
físics que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les 
que no ho són
314-06761/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències 
antropològiques entre els nascuts a Catalunya i els que no hi han 
nascut
314-06762/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència 
de trets físics o l’accent que permetin diferenciar les persones 
catalanoparlants de les que no ho són
314-06763/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’article 53 de la Constitució espanyola per la campanya «No em 
canviïs la llengua»
314-06764/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els 
trets físics o l’accent i la llengua que una persona parla
314-06765/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una persona 
catalanoparlant té dret a parlar en la llengua que triï sense coaccions
314-06766/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tothom té dret a 
canviar de llengua quan ho consideri oportú
314-06767/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya que 
insta a renunciar a la lliure elecció de la llengua
314-06768/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de les 
llengües oficials
314-06769/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de 
l’espanyol com a llengua que uneix, iguala i agermana
314-06770/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació que té de 
promocionar i difondre l’espanyol com a llengua oficial a Catalunya
314-06771/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06759/12.

Fascicle segon
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a ajudar els professionals autònoms de 
la cultura i els propietaris d’espais culturals davant la crisi de la 
Covid-19
311-01736/12

DECAÏMENT

Sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.04.2020, DSPC-C 483.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
problemes derivats de la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i 
d’atenció a la gent gran
310-00313/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 62899 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els greus problemes derivats de la doble xarxa pública i privada en la 

sanitat i en l’atenció a la gent gran.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00314/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 62901 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació sanitària a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
dels serveis socials
310-00315/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 62902 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació dels serveis socials a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del sector primari i les gestions per a afrontar la Covid-19
310-00316/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62942 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

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

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació del sector primari i les gestions del DARP per fer front a la 

Covid-19.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
adoptades pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència amb relació a la crisi de la Covid-19
310-00317/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62943 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

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

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre les mesures que està duent a terme el departament d’Exteriors en relació 
a la crisi de la Covid-19.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis 
plantejats en el model de residències i d’atenció a la dependència
310-00318/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62947 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins canvis en el model de residències i atenció a la dependència es planteja 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes 
en l’educació del tancament dels centres educatius per la Covid-19
310-00319/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62956 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els efectes en l’educació del 

tancament dels centres educatius degut a la crisi del Covid-19?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de les residències de gent gran
310-00320/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62957 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació actual de les re-

sidències de la gent gran a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris 
seguits amb relació a la política de comunicació durant la crisi 
sanitària de la Covid-19
310-00321/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 62962 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els criteris seguits en la política de comunicació del Govern 

durant la crisi sanitària del Covid-19?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés 
de desconfinament
310-00322/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62964 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre el procés de desconfinament?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
recentralització de la gestió de les emergències
310-00323/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62965 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la recentralització de la gestió de les 

emergències?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00183/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 62900 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació política i social del país.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació sanitària, social, econòmica i política
317-00184/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 62903 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

sanitària, social, econòmica i política de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00185/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62944 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00186/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 62948 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00187/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62958 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació actual?

Palau del Parlament, 21 d’abril 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00188/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00189/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62966 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a l’educació infantil de zero i tres anys i la 
situació econòmica de llurs progenitors arran de la crisi de la 
Covid-19
311-01714/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62571 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada 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 en 
la comisión del día 22 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación con la Educa-

ción de 0-3 años, ante la crisis del Covid-19 y la crisis económica que afecta a los 
progenitores de los alumnos catalanes.

2. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación a la necesi-
dad de cubrir las necesidades básicas de los alumnos catalanes dentro del sistema 
de becas comedor.

3. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación al plan de ac-
tuación, directrices e instrucciones emitidas al conjunto de la comunidad educativa.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes 
dins del sistema de les beques de menjador
311-01715/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62571 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada 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 en 
la comisión del día 22 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación con la Educa-

ción de 0-3 años, ante la crisis del Covid-19 y la crisis económica que afecta a los 
progenitores de los alumnos catalanes.

2. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación a la necesi-
dad de cubrir las necesidades básicas de los alumnos catalanes dentro del sistema 
de becas comedor.

3. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación al plan de ac-
tuación, directrices e instrucciones emitidas al conjunto de la comunidad educativa.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pla d’actuació, les directrius i les instruccions que s’ha donat a la 
comunitat educativa
311-01716/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62571 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada 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 en 
la comisión del día 22 de abril del 2020.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación con la Educa-

ción de 0-3 años, ante la crisis del Covid-19 y la crisis económica que afecta a los 
progenitores de los alumnos catalanes.

2. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación a la necesi-
dad de cubrir las necesidades básicas de los alumnos catalanes dentro del sistema 
de becas comedor.

3. Sobre la actuación del Departament d’Ensenyament en relación al plan de ac-
tuación, directrices e instrucciones emitidas al conjunto de la comunidad educativa.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats per a 
tots els alumnes en el context educatiu actual
311-01724/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62743 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha adoptat i pensar implementar el Departament, per fer efec-

tiva la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat en aquest nou context educatiu? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a poder afrontar situacions com l’actual en el 
futur
311-01725/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62744 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previstes el Departament per afrontar en millors condicions 

situacions semblants que es puguin produir en el futur?  

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de l’accés dels alumnes vulnerables a les activitats 
d’estiu i a llur reforç educatiu
311-01726/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62745 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 
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Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com garantirà el Departament que les activitats d’estiu siguin accessibles i 

contribueixin al reforç educatiu dels alumnes més vulnerables?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera com ha treballat l’equitat dels alumnes
311-01727/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62746 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 s’ha treballat l’equitat dels alumnes des del Departament.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
prioritats en el tractament del tercer trimestre
311-01728/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62747 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 prioritats en el tractament del tercer trimestre.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
aprenentatges derivats de la situació actual que s’hauran de 
mantenir en el futur
311-01729/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62748 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
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 quins aprenentatges extraurem d’aquesta situació i haurem de mantenir 

de cara a futur.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
si atendrà les reivindicacions i les propostes pressupostàries i 
organitzatives de la Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs
311-01730/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 62749 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La pandèmia i el confinament han evidenciat i accentuat cruament el mapa de 

la segregació escolar i de la desigualtat educativa a Catalunya. Ara patim més que 
mai les conseqüències de les desigualtats socials i els efectes de les retallades. Ara 
patim, amb més dramatisme, les desigualtats en la qualitat i les condicions dels ha-
bitatges, en l’accés als mitjans informàtics i telemàtics i en les capacitats familiars 
per a l’acompanyament escolar. Patim també unes ràtios massa altes i la manca de 
personal docent de suport, tant necessari per a l’aprenentatge i benestar dels infants 
amb necessitats educatives especials (l’anomenada escola inclusiva).

Aquelles diferències socials entre l’alumnat que l’aula en cert grau iguala, el con-
finament les evidencia. Aquelles diferències entre concertada i pública, el confina-
ment les fa encara més grans.

Ara patim, encara amb més gravetat, les conseqüències de les desigualtats so-
cials i els efectes de les retallades. Ara patim, amb més dramatisme, les desigualtats 
en la qualitat i les condicions dels habitatges, les desigualtats digitals, i la manca de 
personal docent i auxiliar.

Volem, en aquest punt, reconèixer i agrair l’esforç i dedicació del professorat en 
el suport i seguiment de l’alumnat confinat. Una vegada més, l’esforç del personal 
educatiu supleix les mancances de l’actuació dels governs. També volem reconèixer 
i agrair l’esforç de les famílies. I no ens oblidem de tot aquell personal que presta 
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serveis a centres escolars, que pel fet de fer-ho mitjançant externalitzacions, es tro-
ba en aquest moment en situació d’ERTO. Desigualtat també entre treballadores als 
centres educatius. Posem l’alumnat al centre i les treballadores també.

En un moment en que és obvi que no es pot fer com si les desigualtats no hi fos-
sin, ara la prioritat no és l’avaluació ni el currículum. Ara la prioritat és acompanyar 
l’alumnat i les famílies en el trànsit del confinament i en el reforç de la consciència, 
els valors, els coneixements i les capacitats que caldran per tal d’encarar els reptes 
personals i col·lectius després del confinament, i en el nou curs. El curs, acadèmica-
ment parlant, s’ha acabat, i ara cal que tot l’alumnat passi de curs en les millors con-
dicions possibles, i també el professorat. Per això, cal que el tercer trimestre sigui 
no qualificable, respectant el calendari escolar vigent. I no estem patint només una 
manca flagrant d’inversió en recursos educatius, també estem experimentant una 
crisi de model del sistema educatiu basat en una triple xarxa, amb escola pública, 
on la situació socioeconòmica de les famílies determina els recursos de les escoles, 
i privada, on recordem que es paguen quotes il·legals, que genera segregació escolar 
estructural. Un sistema educatiu on la manca de planificació provoca desigualtats 
territorials. I un sistema educatiu que externalitza serveis generant desigualtats entre 
treballadores. I, tant o més preocupant que la desigualtat educativa evidenciada ara 
amb el confinament, és, però, la que ens trobarem en l’inici del proper curs en què, 
com a mínim, un 25% de l’alumnat arribarà amb la necessitat de rebre un suport i 
un acompanyament urgent i superior a l’habitual. Cal doncs garantir recursos per a 
proporcionar aquest suport i per a què la segregació social no s’accentuï en l’inici 
del nou curs.

– Serà el nou curs una oportunitat per a fer un salt cap a un model de xarxa úni-
ca, universal i gratuïta, també pel que fa a suport docent i auxiliar, a l’espai de mig-
dia i activitats extraescolars, i també pel que fa al personal que hi ha al darrera, per 
tal de garantir la qualitat i equitat educatives que ara més que mai evidencien un 
sistema educatiu precari? Serà el nou curs una oportunitat per garantir d’una vegada 
a tots els infants per sota el llindar de la pobresa un àpat diari?

– Conseller, si els pressupostos que vostès i els Comuns pretenen aprovar aques-
ta setmana ja eren insuficients, ara ja són obsolets i estan caducats ateses les noves 
i majors necessitats educatives provocades per la pandèmia i el confinament, i les 
ja existents que s’han evidenciat encara més. Conseller, vostès i els Comuns, aten-
dran les reivindicacions i propostes pressupostàries i organitzatives de la FAPAC i 
dels sindicats pel proper curs, obriran una nova negociació per tal d’assumir-les i 
aplicar-les?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2020 
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
de les beques de menjador
311-01731/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 62750 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Marc Parés Franzi, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la gestió de les beques menjador.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats educatives durant l’estiu
311-01732/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 62751 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Marc Parés Franzi, 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: 
– Sobre les activitats educatives durant l’estiu.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’avaluació que implantarà aquest curs escolar
311-01733/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 62773 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri d’avaluació implantarà el Govern en relació a aquest curs escolar?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de plantejar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per 
a compensar les desigualtats educatives
311-01734/12

ANUNCI: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62774 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Esther Niubó Cidoncha, 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 d’Educació del 22 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern plantejar algun canvi en la planificació el proper curs 

escolar per tal de compensar les desigualtats educatives? Per exemple, començar 
abans el curs escolar, la recuperació de la sisena hora als centres públics, el no tan-
cament de grups i reducció de ràtios, recuperar el programa 1x1 o reforçar l’escola 
inclusiva, entre d’altres?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions relatives a l’accés dels infants de zero a tres anys a 
l’educació i a les llars d’infants
311-01735/12

ANUNCI: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62775 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Esther Niubó Cidoncha, 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 d’Educació del 22 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació respecte l’accés dels in-

fants a l’etapa educativa 0-3 anys en les actuals circumstàncies? Té previst el Govern 
algun fons o ajut extraordinari destinat al foment d’aquesta etapa entre l’alumnat de 
famílies més vulnerables, així com a les empreses que gestionen llars d’infants o 
treballadores del sector?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a ajudar els professionals autònoms de 
la cultura i els propietaris d’espais culturals davant la crisi de la 
Covid-19
311-01736/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 62878 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst adoptar el Govern per a oferir suport als professio-

nals autònoms de la cultura i als propietaris d’espais culturals davant la situació ge-
nerada pel coronavirus Covid-19?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reestructuració del pressupost del Departament de Cultura del 2020
311-01737/12

ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62921 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Rafel Bruguera Batalla, 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 Cultura del 28 d’abril de 2020.

La consellera de Cultura va anunciar la reestructuració del pressupost de cultura 
del 2020 per fer front a l’epidèmia del coronavirus Covid-19 en el sector.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com pensa la consellera reestructurar el pressupost de cultura del 2020?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
partides d’on sorgeixen els recursos per a l’aplicació del paquet de 
mesures de 21 milions d’euros anunciat pel Departament de Cultura
311-01738/12

ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62922 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Rafel Bruguera Batalla, 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 Cultura del 28 d’abril de 2020.

Fins al dia d’avui la Conselleria de Cultura ha anunciat un paquet de mesures de 
21 milions d’euros, exceptuant els 10 milions d’euros de la línia de crèdits de l’ICF. 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– D’on surten aquestes recursos, d’un increment del pressupost de cultura o de 
donar de baixa altres partides i, en aquest cas, quines?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a donar suport als treballadors de la cultura
311-01739/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL SP CUP-CC

Reg. 62927 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió de Cultura.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre mesures concretes per donar suport als treballadors i treballadores de 

la cultura.

Palau del Parlament, 21 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 si farà 
alguna campanya informativa per a evitar l’estigmatització dels 
espais culturals després del desconfinament
311-01740/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62928 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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: 
– Realitzaran alguna campanya informativa per evitar l’estigmatització dels es-

pais culturals quan ens desconfinem, de manera que la ciutadania entengui que són 
espais segurs?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assumpció de les mesures recomanades pel Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts amb relació a l’estatut de l’artista
311-01741/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62929 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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: 
– Assumiran aquelles mesures recomanades pel CONCA en relació a l’estatut de 

l’artista, i que no depenen de l’Estat, per tal de sortir reforçats d’aquesta crisi incor-
porant els aprenentatges assolits?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reestructuració del pressupost del Departament de Cultura perquè 
esdevingui un pla de rescat del sector
311-01742/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62930 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina reestructuració del pressupost de Cultura duran a terme per tal que es-

devingui un pla de rescat del sector?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures del Pla de rescat del sector cultural adreçades als 
treballadors del sector
311-01743/12

ANUNCI: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 62945 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura 
Concepción Abellán Carretero, 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 de Cultura.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures del Pla de rescat del sector cultural van adreçades als treballa-

dors i treballadores del sector?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de reactivació de l’activitat cultural
311-01744/12

ANUNCI: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 62946 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Concepción Abellán Carretero, 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 de Cultura.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Departament de Cultura per posar en marxa la reactivació 

de l’activitat cultural a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva 
valoració de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat atès el 
retard de les mesures adoptades per al sector de la cultura
311-01745/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62950 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin creu vostè que hauria de ser el paper del Gobierno en aquest moment, 

després de comprovar el retard de les mesures preses pel sector de la cultura i les 
reaccions del sector?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat 
de les mesures normatives adoptades per a ajudar el sector de la 
cultura
311-01746/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Cultura ha pres mesures normatives que no per ser menys 

conegudes són de menys rellevància. Ens podria detallar quines utilitats concretes 
tenen per ajudar al sector?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fomentar les activitats culturals als espais 
patrimonials
311-01747/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62952 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres de cara al desconfinament per tornar a fomentar 

les activitats culturals als espais patrimonials (museus, monuments i jaciments ar-
queològics)?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
suport a la indústria, els treballadors, els creadors i el sector cultural 
durant la crisi de la Covid-19
311-01748/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 62961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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 
el día 28 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre el apoyo del Departament de Cultura a la industria, a los trabajadores, 

creadores y al sector cultural en relación con la pandemia de coronavirus en Cata-
luña y en el resto de España.

2. Sobre la validez del proyecto de presupuesto del Departament de Cultura de 
la Generalitat para afrontar la crisis económica y social en el contexto generado por 
la epidemia de coronavirus.

3. Sobre la ausencia de un plan estratégico para la Cultura Horizonte 2030 que 
aporte soluciones al contexto generado por el Covid-19, dé estabilidad al sector 
cultural y ponga rumbo hacia la excelencia en políticas culturales en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
validesa del projecte de pressupost del Departament de Cultura per 
a afrontar la crisi econòmica i social
311-01749/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 62961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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 
el día 28 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre el apoyo del Departament de Cultura a la industria, a los trabajadores, 

creadores y al sector cultural en relación con la pandemia de coronavirus en Cata-
luña y en el resto de España.

2. Sobre la validez del proyecto de presupuesto del Departament de Cultura de 
la Generalitat para afrontar la crisis económica y social en el contexto generado por 
la epidemia de coronavirus.

3. Sobre la ausencia de un plan estratégico para la Cultura Horizonte 2030 que 
aporte soluciones al contexto generado por el Covid-19, dé estabilidad al sector cul-
tural y ponga rumbo hacia la excelencia en políticas culturales en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’absència d’un pla estratègic per a la cultura amb l’horitzó del 2030
311-01750/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 62961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, 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 
el día 28 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. Sobre el apoyo del Departament de Cultura a la industria, a los trabajadores, 

creadores y al sector cultural en relación con la pandemia de coronavirus en Cata-
luña y en el resto de España.

2. Sobre la validez del proyecto de presupuesto del Departament de Cultura de 
la Generalitat para afrontar la crisis económica y social en el contexto generado por 
la epidemia de coronavirus.

3. Sobre la ausencia de un plan estratégico para la Cultura Horizonte 2030 que 
aporte soluciones al contexto generado por el Covid-19, dé estabilidad al sector cul-
tural y ponga rumbo hacia la excelencia en políticas culturales en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa 
digital
311-01751/12

ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62993 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública del 27 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la bretxa digital?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a garantir les condicions laborals dels 
treballadors públics
311-01752/12

ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62994 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que sigui resposta oralment davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública del 27 d’abril de 2020.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Govern per garantir les condicions laborals 

de treballadors públics amb la crisi del Covid-19?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afectació de la crisi de la Covid-19 al desenvolupament digital
311-01753/12

ANUNCI: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 62996 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
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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: 
– Com valora l’afectació del coronavirus Covid-19 al desenvolupament digital?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada, SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb les representacions dels treballadors públics durant la 
crisi de la Covid-19
311-01754/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62998 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 contactes i reunions, en les meses de diàleg social, mantingudes amb 

les representacions de les treballadores i els treballadors públics, durant la crisi del 
Covid-19.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper 
de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies per a 
replantejar models com el del turisme i el lleure
311-01755/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 62999 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 paper de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies a mig 

i llarg termini per replantejar models com el del turisme i del lleure.

Palau del Parlament, 22 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 
opcions de reactivació econòmica i de relocalització de les empreses
311-01756/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 63000 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 opcions de reactivació econòmica, facilitant també opcions de relo-

calització al territori a les empreses, millorant la connectivitat de la xarxa i políti-
ques amb visió d’equilibri territorial.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a assegurar la protecció, el reconeixement 
de les tasques i el garantiment dels drets laborals dels treballadors 
públics
311-01757/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 63002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Dimas Gragera Velaz, 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 27 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat en relación a los tra-

bajadores públicos para asegurar su protección, el reconocimiento a sus labores y 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores públicos durante la crisis del 
Covid-19?

2. ¿Cómo plantea el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
actualizar y reformular el presupuesto presentado para adaptarlo a la situación pro-
vocada por la crisis del Covid-19 y poder atender las prioridades de la ciudadanía?

3. ¿Cuáles son las prioridades del Govern de la Generalitat para atender las ne-
cesidades de impulso del teletrabajo y de digitalización de la administración, del 
sector productivo y de muchos aspectos de la sociedad, que se han visto incremen-
tadas debido a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2020
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reformulació del pressupost del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública per a adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
311-01758/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 63002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Dimas Gragera Velaz, 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 27 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat en relación a los tra-

bajadores públicos para asegurar su protección, el reconocimiento a sus labores y 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores públicos durante la crisis del 
Covid-19?

2. ¿Cómo plantea el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
actualizar y reformular el presupuesto presentado para adaptarlo a la situación pro-
vocada por la crisis del Covid-19 y poder atender las prioridades de la ciudadanía?

3. ¿Cuáles son las prioridades del Govern de la Generalitat para atender las ne-
cesidades de impulso del teletrabajo y de digitalización de la administración, del 
sector productivo y de muchos aspectos de la sociedad, que se han visto incremen-
tadas debido a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2020
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
prioritats per a atendre les necessitats d’impuls del teletreball i 
digitalització de l’Administració, i del sector productiu
311-01759/12

ANUNCI: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 63002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Dimas Gragera Velaz, 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 27 de abril del 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Generalitat en relación a los tra-

bajadores públicos para asegurar su protección, el reconocimiento a sus labores y 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores públicos durante la crisis del 
Covid-19?

2. ¿Cómo plantea el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
actualizar y reformular el presupuesto presentado para adaptarlo a la situación pro-
vocada por la crisis del Covid-19 y poder atender las prioridades de la ciudadanía?
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3. ¿Cuáles son las prioridades del Govern de la Generalitat para atender las ne-
cesidades de impulso del teletrabajo y de digitalización de la administración, del 
sector productivo y de muchos aspectos de la sociedad, que se han visto incremen-
tadas debido a la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2020
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de reunions del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb els representants dels treballadors 
públics des de l’inici de l’estat d’alarma
311-01760/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 63003 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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: 
– Quantes reunions ha mantingut el conseller de Funció Pública i Polítiques Di-

gitals amb els i les representants dels treballadors públics des de l’inici de l’estat 
d’alarma?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
fallada del sistema informàtic de les farmàcies per a la recepta 
electrònica
311-01761/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 63004 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu de la fallada de l’aplicatiu informàtic que fan servir les farmà-

cies catalanes per dispensar la recepta electrònica i quants cops ha fallat el sistema?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a desplegar i ampliar el teletreball
311-01762/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 63011 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com afronta el Govern el futur desplegament del teletreball i quines mesures 

es prendran per a ampliar-lo?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
plans per a fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
311-01763/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 63012 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els plans del Govern per fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el 

territori més enllà de les capitals de comarca i com ho duran a terme?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
311-01764/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 63013 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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 Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin paper han tingut la tecnologia, eines com l’administració digital i orga-

nismes com el CTTI i l’agència de ciberseguretat en la gestió del Govern de la crisi 
del Covid-19?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals les unitats administratives no faciliten els 
ordinadors necessaris havent signat un acord de teletreball
311-01765/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

SP CUP-CC

Reg. 63017 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 23.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
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: 
– Per què després de signar un acord de teletreball no estan preparades les uni-

tats administratives per facilitar tots els ordinadors necessaris?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
recursos tecnològics als treballadors de les oficines d’ocupació 
perquè puguin fer teletreball
314-07352/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– Quina ha estat la dotació de recursos tecnològics realitzada per part del Depar-

tament de Treball i Afers Socials als treballadors de les oficines d’ocupació perquè 
puguin fer el seu treball des dels seus domicilis?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van dotar els 
treballadors de les oficines d’ocupació dels mecanismes necessaris 
per a fer teletreball des de l’inici de l’estat d’alarma
314-07353/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– Va posar el Departament de Treball i Afers Socials els mecanismes necessaris 

perquè els treballadors de les oficines d’ús del SOC poguessin realitzar des del pri-
mer moment de l’estat d’alarma teletreball, evitant així l’exposició d’aquestes perso-
nes a possibles riscos de salut?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP



BOPC 595
5 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 73 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer la primera 
petició d’equips de protecció individual per a les residències
314-07354/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació a la situació de les residències de gent gran i d’altres col·lectius de risc 
davant la pandèmia del Covid-19

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan va fer el Departament d’Afers Socials la primera petició de materials 

EPIs per a les residències?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
de protecció individual distribuïts a les residències
314-07355/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació a la situació de les residències de gent gran i d’altres col·lectius de risc 
davant la pandèmia del Covid-19

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat d’EPIs ha distribuït a residències?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es va establir fins que la situació no va ésser greu un protocol per tal 
que el personal de les residències usés material de protecció
314-07356/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació a la situació de les residències de gent gran i d’altres col·lectius de risc 
davant la pandèmia del Covid-19

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què fins que la situació no ha estat greu no s’ha protocol·litzat que tot el 

personal de residències ha d’usar mascaretes i guants?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
va intervenir les residències que no informaven de la situació dels 
residents
314-07357/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació a la situació de les residències de gent gran i d’altres col·lectius de risc 
davant la pandèmia del Covid-19

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Govern no ha intervingut les residències que des d’un inici 

no van passar informació de la situació dels seus residents? Ni aquelles que la van 
passar però que s’ha demostrat que no era correcta?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions 
d’ampliació de la plantilla del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
arran de la situació d’emergència
314-07358/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– Té previst el Departament de Treball i Afers Socials ampliar la plantilla dels 

treballadors del SOC perquè es pugui atendre la gran càrrega de treball de l’àrea a 
causa de la situació d’emergència?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que 
la manera de reforçar l’atenció ciutadana pot tenir en els tècnics 
encarregats d’altres tramitacions
314-07359/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– El reforç de la plantilla de personal d’atenció ciutadana realitzat pel Departa-

ment de Treball i Afers Socials, comportarà més càrrega de treball als tècnics de 
les oficines encarregats de realitzar els tràmits de prestacions, atès que el reforç s’ha 
realitzat amb un reajustament de treballs i no increment del personal?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19, no té en compte la remuneració suficient per al pagament 
de la direcció per objectius al personal dels centres del Siscat
314-07360/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

El Govern ha aprovat el Decret Llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema Sanitari Integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. Interes-
sa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu no es contempla en les noves assignacions als centres la remu-
neració suficient per fer front al pagament del 100% de les DPO al personal dels 
centres del Siscat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries per a pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19, estableix el pagament de la direcció per 
objectius al personal de l’Institut Català de la Salut i no ho fa per al 
personal del Siscat
314-07361/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

El Govern ha aprovat el Decret Llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema Sanitari Integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. Interes-
sa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per què el decret que establia el pagament de les DPO, en el mes d’abril, pel 
personal de l’ICS no establia també el pagament al personal del Siscat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el Decret 
llei 12/2020, del 10 d’abril, faci referència a centres assistencials amb 
expedients de regulació temporal d’ocupació si la consellera de Salut 
va negar que es poguessin aplicar en centres assistencials
314-07362/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

El Govern ha aprovat el Decret Llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema Sanitari Integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. Interes-
sa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Com és possible que el Decret Llei 12/2020, del 10 d’abril, parli de centres 
assistencials que haguessin pogut fer un ERTO, quan la consellera de Salut va negar 
que això fos possible en centres assistencials?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada 
en funcionament de Canal Salut i la gestió d’aquest recurs electrònic
314-07363/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 el cost de la posada en funcionament del CanalSalut? Qui el ges-

tiona? Qui decideix quines informacions s’hi publiquen?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Canal Salut difon notícies alienes a l’àmbit de la salut
314-07364/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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 difon el CanalSalut notícies que no tenen res a veure amb Salut 

i molt en l’agitació política?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla sobre la base 
del quan s’ha incorporat l’organització Open Arms a fer tests de la 
Covid-19 a les residències per a gent gran
314-07365/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– En base a quin pla s’ha incorporat Open Arms a fet tests a les residències de 

gent gran de Catalunya? De qui depenen? Qui ha fet la formació específica a aquest 
personal?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
personal de l’organització Open Arms va a les residències per a gent 
gran sense avisar ni coordinar-se amb els departaments de Salut i de 
Treball, Afers Socials i Famílies
314-07366/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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 
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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 personal d’Open Arms va a les residències de gent gran sen-

se avisar ni posar-se en relació amb l’estructura del Departament de Salut ni d’Afers 
Socials?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
consellera de la Presidència va fer pública la distribució de catorze 
milions de mascaretes que la Generalitat no tenia
314-07367/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 la consellera de la Presidència, sense que la consellera de Salut 

la desmentís, va fer púbica la distribució de 14 milions de mascaretes que la Gene-
ralitat no tenia?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova funció del 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb relació a la logística i la 
distribució del material sanitari
314-07368/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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 nou rol ha assumit el SEM en relació amb la logística i distribució del 

material sanitari?

Palau del Parlament, 14 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 
el Servei d’Emergències Mèdiques ha assumit la logística i la 
distribució del material sanitari i sobre la consideració d’essencial 
d’aquest servei
314-07369/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 ha assumit el SEM la logística i distribució del material sanita-

ri? Això vol dir que a partir d’ara ja serà considerat servei essencial?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operativa i els 
criteris per a fer la distribució del material sanitari als centres 
assistencials
314-07370/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 fet, i sota quins criteris, la distribució del material sanitari entre els 

diferents centres assistencials de Catalunya? (Desglossar les dades per EPIS i altres 
sistemes de protecció per territoris.)

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
l’obertura de centres de salut a pavellons, hotels medicalitzats o 
hospitals de campanya
314-07371/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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: 
– Quins criteris s’han establert per obrir centres de salut com pavellons, hotels 

medicalitzats o hospitals de campanya? Quines han estat les raons per acceptar o 
rebutjar alguns centres oferts pels ajuntaments?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera 
de Salut té coneixement de les denúncies presentades pels 
representants sindicals de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya
314-07372/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– Té coneixement la consellera de Salut de les denúncies presentades pels re-

presentants sindicals de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya, actuant com a 
concessionària de la Generalitat, per la manca d’EPIS, per no facilitar cap tipus de 
protecció als treballadors, per amenaça als representants dels treballadors i per in-
tentar presentar un ERTO?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els experts que 
l’han assessorat i els informes en què es basa per a oposar-se al 
plantejament del Govern de l’Estat per a fer el desconfinament
314-07373/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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: 
– Quins experts, i amb quins informes, han assessorat al Govern de la Generali-

tat sobre com s’havia de produir el desconfinament, oposant-se al plantejament del 
Govern de l’Estat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
laboratoris i centres assistencials privats que han fet proves de la 
Covid-19 fins el 14 d’abril
314-07374/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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: 
– Quants laboratoris i centres assistencials privats han realitzat proves de Covid-19, 

tant PCR com tests serològics, fins el 14 d’abril de 2020?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els laboratoris 
privats que promouen i fan proves de la Covid-19 i sobre el fet que 
puguin expedir certificats d’immunitat
314-07375/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
–Quins laboratoris privats publiciten i realitzen proves de Covid-19, tant PCR 

com tests serològics? Poden expedir certificats d’immunitat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Salut contra els laboratoris i centres assistencials 
privats que fins el 14 d’abril feien proves de la Covid-19
314-07376/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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: 
– Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut contra els laboratoris i centres 

assistencials privats que realitzen, fins el 14 d’abril, proves de Covid-19, tant PCR 
com tests serològics, atenent que la consellera ha dit reiteradament que no els po-
den fer?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
validació del qüestionari de l’enquesta en línia del Centre d’Estudis 
d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19 encarregada a l’empresa Tesi, SL
314-07377/12

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

Reg. 62339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Recentment, s’ha distribuït públicament un enllaç per tal que la població en ge-
neral pugui respondre a través d’internet un formulari sobre l’impacte del Covid-19 
encarregat pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Les opcions de resposta a la pregunta 20 d’aquest formulari distingeixen cor-
rectament diferents situacions laborals en les que es poden trobar les persones que 
responen el qüestionari, i per tant es pot respondre diferenciadament i de manera 
mútuament exclusiva que hom ha estat acomiadat, que es troba en un ERTO, o que 
es troba en un ERO, entre d’altres situacions possibles.
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Malgrat això, l’enunciat de la pregunta 21.f està formulat de manera que intro-
dueix confusió, atès que s’hi llegeix: «Algú del seu entorn familiar més immediat 
(parella, fills/es i progenitors) s’ha quedat sense feina per un ERTO?».

Com és sabut, un ERTO no suposa la pèrdua del lloc de treball i, per tant, l’enun-
ciat és incorrecte.

D’altra banda, el qüestionari esmentat formula dues preguntes, la 39 i la 40, so-
bre la valoració de la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i del Govern d’Espanya, respectivament. En aquest cas, enlloc de per-
metre respondre mitjançant una valoració en una escala del 0 al 10, com en tantes 
altres preguntes del mateix qüestionari, s’ofereix a la persona que respon la pregunta 
cinc frases, demanant quina s’aproxima més al que la persona entrevistada opina: 

«–Aquest Govern està resolent els problemes de la pandèmia.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

temps.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

més competències i més recursos.
– Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de la pandèmia.
– Prefereixo no contestar»
Aquesta és una selecció limitada de frases de valoració de la gestió, que sugge-

reix als entrevistats possibles factors que incideixin en la capacitat de gestió d’un o 
altre Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el procediment de validació del qüestionari de l’enquesta online 

del CEO sobre l’impacte del Covid-19 en la societat catalana, encarregada a l’em-
presa Tesi, SL?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
que una persona en situació d’expedient de regulació temporal 
d’ocupació ha perdut la feina
314-07378/12

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

Reg. 62340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Recentment, s’ha distribuït públicament un enllaç per tal que la població en ge-
neral pugui respondre a través d’internet un formulari sobre l’impacte del Covid-19 
encarregat pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Les opcions de resposta a la pregunta 20 d’aquest formulari distingeixen cor-
rectament diferents situacions laborals en les que es poden trobar les persones que 
responen el qüestionari, i per tant es pot respondre diferenciadament i de manera 
mútuament exclusiva que hom ha estat acomiadat, que es troba en un ERTO, o que 
es troba en un ERO, entre d’altres situacions possibles.

Malgrat això, l’enunciat de la pregunta 21.f està formulat de manera que intro-
dueix confusió, atès que s’hi llegeix: «Algú del seu entorn familiar més immediat 
(parella, fills/es i progenitors) s’ha quedat sense feina per un ERTO?».
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Com és sabut, un ERTO no suposa la pèrdua del lloc de treball i, per tant, l’enun-
ciat és incorrecte.

D’altra banda, el qüestionari esmentat formula dues preguntes, la 39 i la 40, so-
bre la valoració de la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i del Govern d’Espanya, respectivament. En aquest cas, enlloc de per-
metre respondre mitjançant una valoració en una escala del 0 al 10, com en tantes 
altres preguntes del mateix qüestionari, s’ofereix a la persona que respon la pregunta 
cinc frases, demanant quina s’aproxima més al que la persona entrevistada opina: 

«-Aquest Govern està resolent els problemes de la pandèmia.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

temps.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

més competències i més recursos.
– Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de la pandèmia.
– Prefereixo no contestar»
Aquesta és una selecció limitada de frases de valoració de la gestió, que sugge-

reix als entrevistats possibles factors que incideixin en la capacitat de gestió d’un o 
altre Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat de Catalunya que una persona que es 

troba en situació d’expedient de regulació temporal de l’ocupació ha perdut la feina, 
el lloc de treball?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic per a 
la correcta interpretació de la resposta a la pregunta 21.f de l’enquesta 
en línia del Centre d’Estudis d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19
314-07379/12

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

Reg. 62341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Recentment, s’ha distribuït públicament un enllaç per tal que la població en ge-
neral pugui respondre a través d’internet un formulari sobre l’impacte del Covid-19 
encarregat pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Les opcions de resposta a la pregunta 20 d’aquest formulari distingeixen cor-
rectament diferents situacions laborals en les que es poden trobar les persones que 
responen el qüestionari, i per tant es pot respondre diferenciadament i de manera 
mútuament exclusiva que hom ha estat acomiadat, que es troba en un ERTO, o que 
es troba en un ERO, entre d’altres situacions possibles.

Malgrat això, l’enunciat de la pregunta 21.f està formulat de manera que intro-
dueix confusió, atès que s’hi llegeix: «Algú del seu entorn familiar més immediat 
(parella, fills/es i progenitors) s’ha quedat sense feina per un ERTO?».

Com és sabut, un ERTO no suposa la pèrdua del lloc de treball i, per tant, l’enun-
ciat és incorrecte.
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D’altra banda, el qüestionari esmentat formula dues preguntes, la 39 i la 40, so-
bre la valoració de la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i del Govern d’Espanya, respectivament. En aquest cas, enlloc de per-
metre respondre mitjançant una valoració en una escala del 0 al 10, com en tantes 
altres preguntes del mateix qüestionari, s’ofereix a la persona que respon la pregunta 
cinc frases, demanant quina s’aproxima més al que la persona entrevistada opina: 

«– Aquest Govern està resolent els problemes de la pandèmia.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

temps.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

més competències i més recursos.
– Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de la pandèmia.
– Prefereixo no contestar»
Aquesta és una selecció limitada de frases de valoració de la gestió, que sugge-

reix als entrevistats possibles factors que incideixin en la capacitat de gestió d’un o 
altre Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri tècnic s’emprarà per a la correcta interpretació de les respostes 

obtingudes a la pregunta 21.f del qüestionari de l’enquesta online del CEO sobre 
l’impacte del Covid-19 en la societat catalana, que és incorrecte i genera confusió?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic 
emprat per a formular l’enunciat i les respostes de les preguntes 39 i 
40 del qüestionari de l’enquesta en línia del Centre d’Estudis d’Opinió 
sobre l’impacte de la Covid-19
314-07380/12

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

Reg. 62342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Recentment, s’ha distribuït públicament un enllaç per tal que la població en ge-
neral pugui respondre a través d’internet un formulari sobre l’impacte del Covid-19 
encarregat pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Les opcions de resposta a la pregunta 20 d’aquest formulari distingeixen cor-
rectament diferents situacions laborals en les que es poden trobar les persones que 
responen el qüestionari, i per tant es pot respondre diferenciadament i de manera 
mútuament exclusiva que hom ha estat acomiadat, que es troba en un ERTO, o que 
es troba en un ERO, entre d’altres situacions possibles.

Malgrat això, l’enunciat de la pregunta 21.f està formulat de manera que intro-
dueix confusió, atès que s’hi llegeix: «Algú del seu entorn familiar més immediat 
(parella, fills/es i progenitors) s’ha quedat sense feina per un ERTO?».

Com és sabut, un ERTO no suposa la pèrdua del lloc de treball i, per tant, l’enun-
ciat és incorrecte.

D’altra banda, el qüestionari esmentat formula dues preguntes, la 39 i la 40, so-
bre la valoració de la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat 
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de Catalunya i del Govern d’Espanya, respectivament. En aquest cas, enlloc de per-
metre respondre mitjançant una valoració en una escala del 0 al 10, com en tantes 
altres preguntes del mateix qüestionari, s’ofereix a la persona que respon la pregunta 
cinc frases, demanant quina s’aproxima més al que la persona entrevistada opina: 

«-Aquest Govern està resolent els problemes de la pandèmia.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

temps.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

més competències i més recursos.
– Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de la pandèmia.
– Prefereixo no contestar»
Aquesta és una selecció limitada de frases de valoració de la gestió, que sugge-

reix als entrevistats possibles factors que incideixin en la capacitat de gestió d’un o 
altre Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri tècnic s’ha emprat per la formulació de l’enunciat i del ventall de 

frases de resposta a les preguntes 39 i 40 del qüestionari de l’enquesta online del 
CEO sobre l’impacte del Covid-19 en la societat catalana, encarregada a l’empresa 
Tesi, SL? Quin ha estat el criteri, tècnic o d’altra mena, que s’ha seguit per tal de for-
mular les quatre frases valoratives que els enquestats poden seleccionar com a més 
properes a la seva opinió? Per quina raó, en les frases valoratives seleccionades, els 
únics criteris que es suggereix a l’entrevistat que poden modular la valoració de la 
gestió són el temps, les competències i els recursos (i no d’altres factors), i per qui-
na raó s’agrupen els dos darrers, i no es permet una selecció separada del darrer, o 
agrupada amb el primer?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri tècnic 
emprat per a descartar que les persones enquestades puguin 
respondre sobre la gestió de la pandèmia per part del Govern i del 
Govern d’Espanya
314-07381/12

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

Reg. 62343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Recentment, s’ha distribuït públicament un enllaç per tal que la població en ge-
neral pugui respondre a través d’internet un formulari sobre l’impacte del Covid-19 
encarregat pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Les opcions de resposta a la pregunta 20 d’aquest formulari distingeixen cor-
rectament diferents situacions laborals en les que es poden trobar les persones que 
responen el qüestionari, i per tant es pot respondre diferenciadament i de manera 
mútuament exclusiva que hom ha estat acomiadat, que es troba en un ERTO, o que 
es troba en un ERO, entre d’altres situacions possibles.



BOPC 595
5 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 88

Malgrat això, l’enunciat de la pregunta 21.f està formulat de manera que intro-
dueix confusió, atès que s’hi llegeix: «Algú del seu entorn familiar més immediat 
(parella, fills/es i progenitors) s’ha quedat sense feina per un ERTO?».

Com és sabut, un ERTO no suposa la pèrdua del lloc de treball i, per tant, l’enun-
ciat és incorrecte.

D’altra banda, el qüestionari esmentat formula dues preguntes, la 39 i la 40, so-
bre la valoració de la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i del Govern d’Espanya, respectivament. En aquest cas, enlloc de per-
metre respondre mitjançant una valoració en una escala del 0 al 10, com en tantes 
altres preguntes del mateix qüestionari, s’ofereix a la persona que respon la pregunta 
cinc frases, demanant quina s’aproxima més al que la persona entrevistada opina: 

«–Aquest Govern està resolent els problemes de la pandèmia.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

temps.
– Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però necessita 

més competències i més recursos.
– Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de la pandèmia.
– Prefereixo no contestar»
Aquesta és una selecció limitada de frases de valoració de la gestió, que sugge-

reix als entrevistats possibles factors que incideixin en la capacitat de gestió d’un o 
altre Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri tècnic, o quina altra raó, s’ha seguit per tal de descartar que les 

persones enquestades puguin respondre, amb una escala de valoració del 0 al 10, 
sobre la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
del Govern d’Espanya?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera 
de la Presidència forma part de l’organigrama del Pla territorial de 
protecció civil de Catalunya
314-07382/12

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

Reg. 62360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Forma part la consellera de la Presidència de l’organigrama general del Procicat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició que ocupa 
la consellera de la Presidència en l’organigrama del Pla territorial de 
protecció civil de Catalunya
314-07383/12

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

Reg. 62361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina posició ocupa la consellera de la Presidència en l’organigrama general 

del Procicat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
defuncions i les causes de la mort de l’1 de març ençà
314-07384/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de defunciones desde el uno de marzo de 2020 hasta la 

fecha actual? Desglosado por causas de la muerte contagio Covid-19 y otras causas 
diferentes.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals sanitaris contagiats per la Covid-19 de l’1 de març ençà
314-07385/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuál es el número de sanitarios contagiados por Covid-19 desde el 1 de marzo 

hasta la fecha actual? Hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
per a la detecció de la Covid-19 fets als professionals sanitaris
314-07386/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuál es el número de test para la detección de Covid-19 realizados a los profe-

sionales sanitarios hasta la fecha actual? Desglosado por profesionales que trabajan 
en hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals sanitaris que han estat en quarantena per la Covid-19
314-07387/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuántos profesionales sanitarios han estado en cuarentena por Covid-19? 

¿A cuántos de ellos se les realizó la prueba de test hasta la fecha actual? Desglosado 
por profesionales que trabajan en hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri emès pel 
Departament de Salut pel que fa al desenvolupament de l’activitat 
professional dels treballadors sanitaris amb símptomes lleus de 
Covid-19
314-07388/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el criterio emitido por el Departament de Salut respecto al desarrollo 

de la actividad profesional de los profesionales sanitarios que presentan síntomas 
leves?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a 
considerar d’alt risc els professionals sanitaris
314-07389/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el criterio del Departament de Salut respecto a cuáles son los profe-

sionales sanitarios considerados de alto riesgo?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a 
accedir als ajuts per a l’educació primària arran de la crisi econòmica 
per la Covid-19
314-07390/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Debido al cierre de los centros educativos por la pandemia generada por el Co-
vid-19, muchos progenitores que hasta la fecha no eran usuarios de ayudas públicas 
se están viendo afectados por la reducción de recursos económicos y pérdida ad-
quisitiva, de manera que muchos deberán solicitar la tramitación de una ayuda para 
sufragar actividades esenciales en la etapa educativa de primaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han llevado a cabo medidas por parte del Govern de la Generalitat para 

revisar los baremos y los umbrales de renta que permitan a los progenitores afecta-
dos por la situación de crisis económica derivada del Covid-19, acceder a las ayudas 
vigentes en la etapa de primaria debido a la situación por el Covid-19?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a 
accedir als ajuts per a l’educació de 0 a 3 anys arran de la crisi 
econòmica per la Covid-19
314-07391/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Hace unos días desde nuestro grupo presentamos una propuesta de resolución 
para tomar medidas urgentes respecto a la Educación de 0 a 3 años, la cual ya ve-
nía arrastrando una situación difícil por el reiterado incumplimiento económico que 
sufre por parte del Govern de la Generalitat, y que finalmente acabó con la elimina-
ción total de las aportaciones económicas desde el año 2014.

Ahora con la crisis generada por el Covid-19, las guarderías se encuentran en una 
situación económicamente insostenible que puede suponer el cierre de muchas de 
ellas, si no se ponen en marcha medidas para las guarderías que atenúen las graves 
consecuencias de un sector que ofrece un servicio fundamental para la ciudadanía.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han llevado a cabo medidas por parte del Govern de la Generalitat para 

revisar los baremos y los umbrales de renta que permitan a los progenitores afecta-
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dos por la situación de crisis económica derivada del Covid-19, acceder a las ayudas 
vigentes en la etapa de Educación 0-3 años?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per 
a accedir als ajuts per a l’educació secundària arran de la crisi 
econòmica per la Covid-19
314-07392/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Debido al cierre de los centros educativos por la pandemia generada por el Co-
vid-19, muchos progenitores que hasta la fecha no eran usuarios de ayudas públicas 
se están viendo afectados por la reducción de recursos económicos y pérdida ad-
quisitiva, de manera que muchos deberán solicitar la tramitación de una ayuda para 
sufragar actividades esenciales en la etapa educativa de secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han llevado a cabo medidas por parte del Govern de la Generalitat para 

revisar los baremos y los umbrales de renta que permitan a los progenitores afecta-
dos por la situación de crisis económica derivada del Covid-19, acceder a las ayudas 
vigentes en la etapa de secundaria debido a la situación por el Covid-19?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè les llars d’infants puguin cobrar les subvencions 
del curs passat i de l’actual
314-07393/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 62398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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.

Hace unos días desde nuestro grupo presentamos una propuesta de resolución 
para tomar medidas urgentes respecto a la Educación de 0 a 3 años, la cual ya ve-
nía arrastrando una situación difícil por el reiterado incumplimiento económico que 
sufre por parte del Govern de la Generalitat, y que finalmente acabó con la elimina-
ción total de las aportaciones económicas desde el año 2014.

Ahora con la crisis generada por el Covid-19, las guarderías se encuentran en una 
situación económicamente insostenible que puede suponer el cierre de muchas de 



BOPC 595
5 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 94

ellas, si no se ponen en marcha medidas para las guarderías que atenúen las graves 
consecuencias de un sector que ofrece un servicio fundamental para la ciudadanía.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas se han llevado a cabo para que las guarderías puedan cobrar las 

subvenciones del curso pasado, y del actual, con el objetivo que las mismas puedan 
disponer de forma urgente de recursos económicos que eviten el cierre de un núme-
ro elevado de guarderías?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions 
del Departament d’Educació amb relació al pagament de les quotes 
als centres d’educació especial
314-07394/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les recomanacions del Departament d’Educació respecte al paga-

ment de quotes als centres d’educació especial? (Es prega especificar entre centres 
de titularitat pública o privada.)

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les famílies 
d’alumnes amb necessitats educatives especials han de pagar 
les quotes de menjador, sortides, material didàctic i activitats 
complementàries mentre duri el tancament dels centres per la crisi 
de la Covid-19
314-07395/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas dels centres concertats d’educació especial, han de pagar les famí-

lies les quotes de menjador/sortides/material didàctic o activitats complementàries 
mentre duri el tancament dels centres degut al confinament a causa de la crisi del 
Covid-19, tenint en compte que en la majoria dels casos a les famílies se’ls han as-
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signat aquests centres degut a les necessitats específiques dels seus fills/es i no els 
han triat? 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del 
pagament dels professionals dels centres d’educació especial
314-07396/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Educació assumirà el pagament del conjunt de professionals 

(docents i auxiliars) en plantilla dels centres d’educació especial?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions 
del Departament d’Educació amb relació a l’acompanyament o 
l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats 
educatives especials
314-07397/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha emès el Departament d’Educació alguna indicació o recomanació especí-

fica sobre el tipus d’acompanyament o orientació psicopedagògica que s’ha de fer a 
alumnat amb NEE en les diferents etapes educatives? En cas afirmatiu, se’n sol·licita 
una còpia.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
donades pel Departament d’Educació als docents tècnics en 
educació especial amb relació a l’acompanyament o l’orientació 
psicopedagògica per als alumnes amb necessitats educatives 
especials
314-07398/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha donat el Departament instruccions o orientacions als docents tècnics en 

educació especial sobre com fer l’assessorament psicopedagògic a l’alumnat amb 
NEE que ho requereix? En cas afirmatiu, se’n sol·licita una còpia.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del 
barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07399/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

 A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 
4 del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incen-
di tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst l’Agència Catalana de l’Habitatge iniciar la neteja de l’edifici afectat 

per l’incendi?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les 
connexions als subministraments de l’edifici del barri de Campclar, 
de Tarragona, afectat per un incendi
314-07400/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 
4 del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incen-
di tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst l’Agència Catalana de l’Habitatge iniciar les obres necessàries i 

les connexions als subministraments bàsics per què l’edifici torni a tenir condicions 
d’habitabilitat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per al retorn de les famílies desallotjades de l’edifici del barri de 
Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07401/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 
4 del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incen-
di tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan està previst que puguin retornar les 17 famílies desallotjades als seus 

habitatges situats a l’edifici del carrer Riu Brugent, Blq 4 esc. 19, de Campclar, Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la seguretat dels habitatges i de les pertinences de les famílies de 
l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi 
durant el reallotjament
314-07402/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 4  
del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incendi 
tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com garantirà la seguretat dels habitatges de l’edifici Riu Brugent Blq 4 esc. 19  

de Campclar, Tarragona, i de les pertinences de les famílies, mentre els seus ocu-
pants estiguin reallotjats de manera provisional en un altre indret?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a evitar afectacions 
generalitzades pels abusos d’alguns veïns en la potència de l’energia 
elèctrica
314-07403/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 
4 del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incen-
di tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer l’Agència Catalana de l’Habitatge per evitar cassos d’afectacions 

injustes generalitzades, en què s’ha hagut de tallar preventivament la llum en tot un 
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edifici per evitar riscos, davant l’abús de veïns molt concrets que s’excedeixen amb 
escreix en la potència de la llum?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per 
l’Agència Catalana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un 
edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi 
que es troben sense subministrament elèctric
314-07404/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

Fa unes setmanes es va produir un incendi en l’edifici situat a l’escala 19 del bloc 
4 del carrer Riu Brugent de Campclar, Tarragona. A conseqüència d’aquest incen-
di tots els habitatges de l’edifici es van quedar sense subministrament de llum, com 
igualment portaven mesos sense gas.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
–Com pensa ajudar l’Agència Catalana de l’Habitatge a les comunitats de veïns 

que es troben en aquesta situació amb la llum tallada?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions 
de la investigació sobre l’origen del focus de Covid-19 a la conca 
d’Òdena
314-07405/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines són les conclusions que ha determinat la investigació científica sobre 
l’origen del focus del Covid-19 a la conca d’Òdena?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la invalidació de 
l’informe epidemiològic sobre l’origen del focus de Covid-19 a la 
conca d’Òdena
314-07406/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com explica el Departament de Salut que l’informe epidemiològic, presentat 

públicament per la consellera, sobre l’origen del focus i que l’atribuïa erròniament a 
una infermera que hauria viatjat a Itàlia i, posteriorment, participat a un sopar amb 
80 participants, molts d’ells, personal sanitari de l’Hospital d’Igualada on, suposa-
dament, es varen infectar, fos invalidat aquest informe per la manca de rigor del que 
concloïa?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es presenten informes amb relació al focus de Covid-19 a la conca 
d’Òdena sense veracitat i amb informació no contrastada
314-07407/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– A què és degut que es presentin informes sense veracitat i sense contrastar la 
informació?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Salut coneix les causes reals de l’origen del focus de Covid-19 a la 
conca d’Òdena
314-07408/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Coneix el Departament de Salut les causes reals de l’origen del focus de la conca 

d’Òdena o són hipòtesis no consolidades?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha continuat 
investigant l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07409/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha continuat investigant l’origen del focus?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet públic 
l’estudi epidemiològic del brot de Covid-19 a la conca d’Òdena
314-07410/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet públic l’estudi epidemiològic del brot de Covid-19 de la conca d’Òdena?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en les 
mesures de prevenció de l’expansió del coronavirus de no disposar 
d’un estudi epidemiològic veraç sobre el brot de Covid-19 a la conca 
d’Òdena
314-07411/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins efectes ha tingut sobre les mesures de prevenció de l’expansió del virus 

el fet de no disposar de l’estudi epidemiològic veraç per a poder aplicar les mesures 
d’aïllament oportunes?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos tècnics 
i materials del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública 
per a poder fer els estudis epidemiològics arran de la pandèmia de 
Covid-19
314-07412/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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.

En relació al focus epidemiològic del Covid-19 que va tenir lloc a Igualada i els 
municipis de la conca d’Òdena i que va comportar l’adopció de mesures de confina-
ment de la població.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quins recursos tècnics i materials compta el Departament de Salut i 

l’Agència de Salut Pública per poder dur a terme els estudis epidemiològics davant 
la pandèmia?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
tingudes amb el sector de la planta i la flor ornamental
314-07413/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Mercat de Flor i Planta és una societat formada per més de 300 socis entre 
floricultors, horticultors ornamentals, majoristes, comercialitzadors i distribuïdors 
de materials complementaris de floristeria i jardineria.

El Mercat de Flor i Planta ubicat al municipi de Vilassar de Mar és un dels prin-
cipals centres de distribució de flor i planta en origen del país, sobretot mitjançant el 
seu servei de Venda Directa, el qual va ser tancat el passat 14 de març pels respon-
sables del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Gene-
ralitat de Catalunya degut a l’inici de l’estat d’alarma.

Malgrat que encara no es compte amb xifres concretes, el sector calcula que les 
pèrdues seran importants, un sector que es molt important per moltes famílies cata-
lanes, especialment, a la comarca del Maresme, i que no ha rebut encara cap mesura 
econòmica per pal·liar aquesta situació per part del Govern de la Generalitat.

El passat 1 d’abril el Govern de l’Estat va incorporar el sector de la flor i la plan-
ta ornamental en la prestació extraordinària per cessament d’activitat, a petició del 
propi sector.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern amb el sector de la Planta i la Flor de Catalunya? En 

cas negatiu, per quin motiu encara no s’ha reunit? En cas afirmatiu, quin dia es van 
reunir i quins membres del Govern hi van assistir? Quins compromisos va prendre 
el Govern amb el sector?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles 
mesures econòmiques estudiades per al sector de la planta i la flor 
ornamental arran de la crisi de la Covid-19
314-07414/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 62428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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, presenten la pregunta següent, per tal que 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Mercat de Flor i Planta és una societat formada per més de 300 socis entre 
floricultors, horticultors ornamentals, majoristes, comercialitzadors i distribuïdors 
de materials complementaris de floristeria i jardineria.

El Mercat de Flor i Planta ubicat al municipi de Vilassar de Mar és un dels prin-
cipals centres de distribució de flor i planta en origen del país, sobretot mitjançant el 
seu servei de Venda Directa, el qual va ser tancat el passat 14 de març pels respon-
sables del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Gene-
ralitat de Catalunya degut a l’inici de l’estat d’alarma.

Malgrat que encara no es compte amb xifres concretes, el sector calcula que les 
pèrdues seran importants, un sector que es molt important per moltes famílies cata-
lanes, especialment, a la comarca del Maresme, i que no ha rebut encara cap mesura 
econòmica per pal·liar aquesta situació per part del Govern de la Generalitat.

El passat 1 d’abril el Govern de l’Estat va incorporar el sector de la flor i la plan-
ta ornamental en la prestació extraordinària per cessament d’activitat, a petició del 
propi sector.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha estudiat el Govern possibles mesures econòmiques via ajuts per tal de do-

nar suport a un sector que, degut a la seva estacionalitat, i a l’allargament de l’estat 
d’alarma, perdi la majoria de la seva facturació?

– En cas negatiu, per què no ho ha fet encara? Estudiaran mesures properament? 
En quina línia aniran aquestes mesures?

– En cas afirmatiu, quines són les mesures que han estudiat? Quan es posaran en 
marxa? Les han acordat amb el sector?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
han incrementat la jornada laboral dels treballadors contractats dels 
centres sanitaris i sobre els tests per a detectar la Covid-19
314-07415/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què, si han incorporat més personal als centres sanitaris a partir d’estu-

diants d’últim curs i jubilats, no han augmentat prèviament totes les jornades la-
borals de les treballadores ja contractades?

– Per què si el conjunt de recursos públics de Catalunya té la capacitat de fer-ne 
uns 4.000 PCRs diaris no se n’estan fent ni la mitat?

– Empreses privades com les que reben en nom comercial de Creu Blanca i 
CERBA estan fent test? Disposa d’aquest tipus de tets el sistema sanitari públic? 
Quants n’ha fet? Amb quin criteri?

– Com pot ser que empreses privades disposin de kits, quan els hospitals públics 
no en tenen?

– A quantes residències de gent gran s’han fets tests que poden detectar positiu 
de Covid-19 per part d’empreses privades?

– Quant ha començat el Departament a utilitzar laboratoris públics i espais de 
recerca? Quins? Amb quin criteri uns i no pas altres i per quin criteri s’ha decidit el 
moment (inici temporal)?

– Per què s’ha tardat tant temps en utilitzar els laboratoris i espais de recerca 
públics?

– Quins són els centres on es fan tests que determinin positiu o negatiu de Co-
vid-19? Quants i quins centres han fet PCRs?

– Entre el 10 de març i el 14 d’abril de 2020 per què no es fan PCR a residències 
de gent gran mentre seguim esperant els tests ràpids?

– Quines són les empreses que han cedit els «Test PCR» a la Generalitat? quin 
dia? quants tests han fet cobrant i quins laboratoris o clíniques segueixen fent-ne?

– Les empreses sanitàries que actuen com a Tekno i Creu Blanca ha cedit tots els 
seus recursos, tests o proves a la Generalitats de Catalunya o Departament de Salut?

– Pot la Generalitat controlar el recursos d’empreses com Teknos i Creu Blanca. 
Per que no ho estava fent mentre feien proves a demanda comercial? El Departa-
ment de Salut controla ara aquests recursos? Està fent proves sota criteri comercial? 
A quin preu?

– Per què cada laboratori de microbiologia de cada hospital ha actuat de manera 
individual i no s’ha coordinat des del dia 10 de març de 2020 amb el Departament 
corresponent?

– Des de l’11 de març els laboratoris de recerca han ofert les seves infraestruc-
tures i recursos humans al Departament de Salut, quin són els motius pels qual no 
s’han utilitzat?

– Quan s’ha comunicat als mateixos laboratoris de les diferents universitats i 
centres que haurien de fer tests?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a fer front a la Covid-19 a les residències per a gent 
gran i als centres de salut mental i per a persones amb discapacitat
314-07416/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina data des del Departament de Treball, afers socials i famílies es van 

prendre les primeres mesures preventives per a les residències de gent gran, centres 
de salut mental i de persones amb discapacitat? Quines eren aquestes mesures? Te-
nint en compte els antecedents d’altres països, per què aquestes mesures preventives 
no es van prendre abans? Per què, per lògica preventiva, no es van tancar residèn-
cies, centres de salut mental i de persones amb discapacitats abans?

– Per què no s’ha previst que s’hagi de fer la prova de coronavirus a totes les per-
sones que resideixen en els centres així com als treballadors i treballadores?

– Quines son les mesures que ha adoptat el Departament per tal de garantir el 
personal necessari així com les atencions mèdiques necessàries a les residències per 
a gent gran?

– Quines mesures s’implementaran des del Departament per tal de garantir sem-
pre els EPI’S als treballadors i treballadores, no sent possible que una residencia 
mantingui activitat sense els mateixos?

– Seria possible la incorporació d’eines telemàtiques per fer efectiva la comuni-
cació dels residents amb els seus familiars?

– S’ha previst des del Departament la incorporació o l’ampliació per zones, bar-
ris o pobles del servei de suport psicològic? Si la resposta és afirmativa, en quines 
zones, barris o pobles s’ha fet?

– Es podria activar un circuit sanitari coordinat en què els metges dels hospitals i 
centres d’atenció primària tancats, visitin les residències i prescriguin medicaments 
adequats, fent els respectius tests i revisant historial clínic dels pacients?

– El propi conseller de Treball, afers socials i famílies ha explicat que hi ha re-
sidències que no han aportat dades sobre la seva situació, aproximadament un 20% 
de les residències. Sense aquesta informació no es possible conèixer les necessitats i 
mancances que hi puguin existir, per això volem saber quines mesures es prendran 
des del seu Departament per tal de garantir que la totalitat de les residències, públi-
ques i privades, informin diàriament de la seva situació?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han tancat diversos centres d’atenció primària
314-07417/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins son els motius que han motivat el tancament d’alguns CAPs?
– En el cas dels CAPs que s’han tancat o vist reduït el seu horari, s’ha previst un 

reforç mitjançant l’atenció domiciliària? En quines poblacions s’ha reforçat l’atenció 
domiciliària? Des del Departament de Salut s’ha valorat l’opció de reobrir els CAPs?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de 
les persones que formen part del circuit d’atenció de la residència 
per a gent gran de Capellades (Anoia)
314-07418/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Residència de gent gran de Capellades
– Des del Departament de Sanitat només es faciliten dades de les persones in-

fectades a la residència de Capellades i no de les persones amb qui aquestes estan 
en contacte i que poden ser portadores i transmissores (sobretot professionals). S’ha 
identificat a la resta de persones que formen part del circuit d’atenció a la residència 
de Capellades? Quines mesures s’han pres per tal de garantir que aquestes persones 
no s’infectin i a la vegada no siguin transmissores?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals no hi ha un protocol perquè els metges de les residències per 
a gent gran d’Igualada (Anoia) puguin demanar medicaments a la 
farmàcia de l’hospital
314-07419/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Residències de gent gran d’Igualada
– A les residències per a gent gran no es té accés a la farmàcia hospitalària, que 

és la que disposa dels medicaments per tractar el coronavirus. Per altra banda es fan 
els test als pacients grans que presenten símptomes greus i es triga dies en tenir els 
resultats. Actualment els metges de les residències no tenen competència per dema-
nar medicaments a la farmàcia de l’hospital i, per tant, hi ha múltiples casos que és 
massa tard quan el pacient es deriva a l’hospital i la resta de persones a la residencia 
s’infecten o tenen un alt risc potencial d’infecció. Per què no s’ha previst un protocol 
d’actuació que permeti que els metges de les residències puguin demanar medica-
ments a la farmàcia de l’hospital?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals no ha intervingut la residència per a gent gran Novallar, de 
Mediona (Alt Penedès)
314-07420/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Residència de gent gran a Mediona
– En el cas de la residència Novallar de Mediona; Perquè per part de la Gene-

ralitat no s’ha decidit intervenir aquesta residència? i perquè no s’ha valorat l’opció 
de delegar la seva gestió directament a l’Ajuntament de Mediona per tal d’atorgar-li 
més marge per prendre decisions que afecten a la singularitat del municipi?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els 
professionals de l’Hospital de Martorell (Baix Llobregat) treballin amb 
equips de protecció no homologats
314-07421/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Hospital de Martorell
– Ens consta que a l’hospital de Martorell les professionals treballen amb bates 

fetes a mà (bosses escombraries), sense homologació i que no hi ha equips de pro-
tecció per a poder desenvolupar la seva feina amb seguretat, el Departament de Sa-
lut és coneixedor d’aquesta situació? S’han pres mesures per tal de revertir aquesta 
situació i dotar al personal de l’hospital de Martorell dels equips necessaris per tal 
de desenvolupar la seva feina amb la màxima seguretat?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i del sector productiu
	311-01759/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants dels treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma
	311-01760/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fallada del sistema informàtic de les farmàcies per a la recepta electrònica
	311-01761/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a desplegar i ampliar el teletreball
	311-01762/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
	311-01763/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
	311-01764/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un acord de teletreball
	311-01765/12
	Substanciació


	1.25.15.Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer alguna actuació a la riera urbana de Malgrat de Mar (Maresme)
	314-06646/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb el Ministeri de Foment per a renegociar la partida pressupostària per a les obres a la carretera N-II al pas pel Maresme
	314-06647/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la partida pressupostària traspassada pel Ministeri de Foment per a les obres a la carretera N-II al pas pel Maresme
	314-06648/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compromís amb la Declaració del Maresme del 2015
	314-06649/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la borrasca Gloria en el Parc Natural del Delta de l’Ebre
	314-06661/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’actuacions al Parc Natural del Delta de l’Ebre per a corregir els danys produïts per causes naturals
	314-06662/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les persones no catalanoparlants
	314-06759/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trets físics de les persones catalanoparlants
	314-06760/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de trets físics que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són
	314-06761/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències antropològiques entre els nascuts a Catalunya i els que no hi han nascut
	314-06762/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de trets físics o l’accent que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són
	314-06763/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’article 53 de la Constitució espanyola per la campanya «No em canviïs la llengua»
	314-06764/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els trets físics o l’accent i la llengua que una persona parla
	314-06765/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una persona catalanoparlant té dret a parlar en la llengua que triï sense coaccions
	314-06766/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si tothom té dret a canviar de llengua quan ho consideri oportú
	314-06767/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya que insta a renunciar a la lliure elecció de la llengua
	314-06768/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de les llengües oficials
	314-06769/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’espanyol com a llengua que uneix, iguala i agermana
	314-06770/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació que té de promocionar i difondre l’espanyol com a llengua oficial a Catalunya
	314-06771/12
	Resposta del Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a ajudar els professionals autònoms de la cultura i els propietaris d’espais culturals davant la crisi de la Covid-19
	311-01736/12
	Decaïment



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes derivats de la doble xarxa, pública i privada, de sanitat i d’atenció a la gent gran
	310-00313/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
	310-00314/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis socials
	310-00315/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sector primari i les gestions per a afrontar la Covid-19
	310-00316/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la crisi de la Covid-19
	310-00317/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis plantejats en el model de residències i d’atenció a la dependència
	310-00318/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en l’educació del tancament dels centres educatius per la Covid-19
	310-00319/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les residències de gent gran
	310-00320/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteris seguits amb relació a la política de comunicació durant la crisi sanitària de la Covid-19
	310-00321/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de desconfinament
	310-00322/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recentralització de la gestió de les emergències
	310-00323/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00183/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària, social, econòmica i política
	317-00184/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00185/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00186/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00187/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00188/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00189/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a l’educació infantil de zero i tres anys i la situació econòmica de llurs progenitors arran de la crisi de la Covid-19
	311-01714/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes dins del sistema de les beques de menjador
	311-01715/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació, les directrius i les instruccions que s’ha donat a la comunitat educativa
	311-01716/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes en el context educatiu actual
	311-01724/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a poder afrontar situacions com l’actual en el futur
	311-01725/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l’accés dels alumnes vulnerables a les activitats d’estiu i a llur reforç educatiu
	311-01726/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com ha treballat l’equitat dels alumnes
	311-01727/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats en el tractament del tercer trimestre
	311-01728/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els aprenentatges derivats de la situació actual que s’hauran de mantenir en el futur
	311-01729/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si atendrà les reivindicacions i les propostes pressupostàries i organitzatives de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs
	311-01730/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les beques de menjador
	311-01731/12
	Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats educatives durant l’estiu
	311-01732/12
	Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’avaluació que implantarà aquest curs escolar
	311-01733/12
	Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de plantejar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per a compensar les desigualtats educatives
	311-01734/12
	Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a l’accés dels infants de zero a tres anys a l’educació i a les llars d’infants
	311-01735/12
	Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a ajudar els professionals autònoms de la cultura i els propietaris d’espais culturals davant la crisi de la Covid-19
	311-01736/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del pressupost del Departament de Cultura del 2020
	311-01737/12
	Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides d’on sorgeixen els recursos per a l’aplicació del paquet de mesures de 21 milions d’euros anunciat pel Departament de Cultura
	311-01738/12
	Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a donar suport als treballadors de la cultura
	311-01739/12
	Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb una altra diputada del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà alguna campanya informativa per a evitar l’estigmatització dels espais culturals després del desconfinament
	311-01740/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de les mesures recomanades pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació a l’estatut de l’artista
	311-01741/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració del pressupost del Departament de Cultura perquè esdevingui un pla de rescat del sector
	311-01742/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures del Pla de rescat del sector cultural adreçades als treballadors del sector
	311-01743/12
	Anunci: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de reactivació de l’activitat cultural
	311-01744/12
	Anunci: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva valoració de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat atès el retard de les mesures adoptades per al sector de la cultura
	311-01745/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les mesures normatives adoptades per a ajudar el sector de la cultura
	311-01746/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fomentar les activitats culturals als espais patrimonials
	311-01747/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la indústria, els treballadors, els creadors i el sector cultural durant la crisi de la Covid-19
	311-01748/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte de pressupost del Departament de Cultura per a afrontar la crisi econòmica i social
	311-01749/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absència d’un pla estratègic per a la cultura amb l’horitzó del 2030
	311-01750/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa digital
	311-01751/12
	Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir les condicions laborals dels treballadors públics
	311-01752/12
	Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi de la Covid-19 al desenvolupament digital
	311-01753/12
	Anunci: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb les representacions dels treballadors públics durant la crisi de la Covid-19
	311-01754/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies per a replantejar models com el del turisme i el lleure
	311-01755/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les opcions de reactivació econòmica i de relocalització de les empreses
	311-01756/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a assegurar la protecció, el reconeixement de les tasques i el garantiment dels drets laborals dels treballadors públics
	311-01757/12
	Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reformulació del pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
	311-01758/12
	Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i del sector productiu
	311-01759/12
	Anunci: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants dels treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma
	311-01760/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fallada del sistema informàtic de les farmàcies per a la recepta electrònica
	311-01761/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a desplegar i ampliar el teletreball
	311-01762/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori
	311-01763/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
	311-01764/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un acord de teletreball
	311-01765/12
	Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de recursos tecnològics als treballadors de les oficines d’ocupació perquè puguin fer teletreball
	314-07352/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van dotar els treballadors de les oficines d’ocupació dels mecanismes necessaris per a fer teletreball des de l’inici de l’estat d’alarma
	314-07353/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer la primera petició d’equips de protecció individual per a les residències
	314-07354/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de protecció individual distribuïts a les residències
	314-07355/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va establir fins que la situació no va ésser greu un protocol per tal que el personal de les residències usés material de protecció
	314-07356/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no va intervenir les residències que no informaven de la situació dels residents
	314-07357/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’ampliació de la plantilla del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya arran de la situació d’emergència
	314-07358/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que la manera de reforçar l’atenció ciutadana pot tenir en els tècnics encarregats d’altres tramitacions
	314-07359/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, no té en compte la remuneració suficie
	314-07360/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, estableix el pagament de la direcc
	314-07361/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, faci referència a centres assistencials amb expedients de regulació temporal d’ocupació si la consellera de Salut va negar que es poguessin aplicar en centr
	314-07362/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada en funcionament de Canal Salut i la gestió d’aquest recurs electrònic
	314-07363/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Canal Salut difon notícies alienes a l’àmbit de la salut
	314-07364/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla sobre la base del quan s’ha incorporat l’organització Open Arms a fer tests de la Covid-19 a les residències per a gent gran
	314-07365/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el personal de l’organització Open Arms va a les residències per a gent gran sense avisar ni coordinar-se amb els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies
	314-07366/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la consellera de la Presidència va fer pública la distribució de catorze milions de mascaretes que la Generalitat no tenia
	314-07367/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova funció del Sistema d’Emergències Mèdiques amb relació a la logística i la distribució del material sanitari
	314-07368/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Servei d’Emergències Mèdiques ha assumit la logística i la distribució del material sanitari i sobre la consideració d’essencial d’aquest servei
	314-07369/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operativa i els criteris per a fer la distribució del material sanitari als centres assistencials
	314-07370/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’obertura de centres de salut a pavellons, hotels medicalitzats o hospitals de campanya
	314-07371/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut té coneixement de les denúncies presentades pels representants sindicals de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya
	314-07372/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els experts que l’han assessorat i els informes en què es basa per a oposar-se al plantejament del Govern de l’Estat per a fer el desconfinament
	314-07373/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de laboratoris i centres assistencials privats que han fet proves de la Covid-19 fins el 14 d’abril
	314-07374/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els laboratoris privats que promouen i fan proves de la Covid-19 i sobre el fet que puguin expedir certificats d’immunitat
	314-07375/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de Salut contra els laboratoris i centres assistencials privats que fins el 14 d’abril feien proves de la Covid-19
	314-07376/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de validació del qüestionari de l’enquesta en línia del Centre d’Estudis d’Opinió sobre l’impacte de la Covid-19 encarregada a l’empresa Tesi, SL
	314-07377/12
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	314-07380/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
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	314-07384/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació primària arran de la crisi econòmica per la Covid-19
	314-07390/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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	314-07391/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a revisar els barems i els llindars de renda per a accedir als ajuts per a l’educació secundària arran de la crisi econòmica per la Covid-19
	314-07392/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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	314-07393/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions del Departament d’Educació amb relació al pagament de les quotes als centres d’educació especial
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	314-07395/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció del pagament dels professionals dels centres d’educació especial
	314-07396/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions del Departament d’Educació amb relació a l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats educatives especials
	314-07397/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades pel Departament d’Educació als docents tècnics en educació especial amb relació a l’acompanyament o l’orientació psicopedagògica per als alumnes amb necessitats educatives especials
	314-07398/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07399/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les connexions als subministraments de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07400/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de les famílies desallotjades de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07401/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat dels habitatges i de les pertinences de les famílies de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi durant el reallotjament
	314-07402/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a evitar afectacions generalitzades pels abusos d’alguns veïns en la potència de l’energia elèctrica
	314-07403/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi que es troben sense subministrament elèctric
	314-07404/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la investigació sobre l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07405/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la invalidació de l’informe epidemiològic sobre l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07406/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es presenten informes amb relació al focus de Covid-19 a la conca d’Òdena sense veracitat i amb informació no contrastada
	314-07407/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut coneix les causes reals de l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07408/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha continuat investigant l’origen del focus de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07409/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet públic l’estudi epidemiològic del brot de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07410/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en les mesures de prevenció de l’expansió del coronavirus de no disposar d’un estudi epidemiològic veraç sobre el brot de Covid-19 a la conca d’Òdena
	314-07411/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos tècnics i materials del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública per a poder fer els estudis epidemiològics arran de la pandèmia de Covid-19
	314-07412/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes amb el sector de la planta i la flor ornamental
	314-07413/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles mesures econòmiques estudiades per al sector de la planta i la flor ornamental arran de la crisi de la Covid-19
	314-07414/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no han incrementat la jornada laboral dels treballadors contractats dels centres sanitaris i sobre els tests per a detectar la Covid-19
	314-07415/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC
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	314-07416/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC
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	314-07417/12
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	314-07419/12
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	314-07421/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC






