
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida exis-
tents i la seva evolució del 2010 ençà
314-06333/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les famílies que viuen 
en un edifici de Tordera (Maresme) que no té cèdula d’habitabilitat
314-06714/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de l’expedient de 
cessió d’un edifici de Tordera (Maresme)
314-06715/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes perquè un 
edifici de Tordera (Maresme) sigui un habitatge social
314-06716/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a iniciar els 
procediments sancionadors per les infraccions que tipifica la Llei 18/2007, del dret 
a l’habitatge, amb relació a un habitatge de Tordera (Maresme)
314-06717/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la vertebració de les 
terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per les mancances en infraestructures
314-06965/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a facilitar la mobilitat 
amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
314-06966/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines de constrenyi-
ment contra les empreses responsables de la manca de vertebració ferroviària de 
les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-06967/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’informe de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura Barcelona-Pirineus 
als Jocs Olímpics d’Hivern
314-06976/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable del rescabalament, 
en cas de reclamació de drets de reversió, del cost de l’operació d’adquisició i ali-
enació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06978/12
Resposta del Govern 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals l’Institut 
Català del Sòl ha de fer d’intermediari en l’operació d’adquisició i alienació dels ter-
renys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06979/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import en concepte de plusvàlua 
que Mediterránea Beach & Golf Community pagarà per la venda dels terrenys per 
al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06980/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a l’Institut Català del Sòl 
de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de l’operació 
d’adquisició i alienació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06981/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats financeres que han 
contactat amb l’Institut Català de Finances per donar préstecs amb el 75% d’aval 
garantit per l’acord subscrit amb Avalis Catalunya SGR
314-07042/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el curs escolar 
2019-2020 acabi abans del que està previst
314-07123/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’allargar el curs escolar 
2019-2020 o d’iniciar abans el 2020-2021
314-07316/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el Projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 en cas que es modifiqui el 
calendari escolar dels cursos 2019-2020 o 2020-2021
314-07317/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions de desinfecció de 
centres penitenciaris, seus judicials i instal·lacions del Departament de Justícia que 
ha fet a la Unitat Militar d’Emergències del 13 de març al 21 d’abril de 2020
314-07616/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar a la Unitat 
Militar d’Emergències que col·labori en les tasques de desinfecció de seves seus 
del Departament de Justícia
314-07617/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les tasques de desinfecció 
de centres penitenciaris, seus judicials i instal·lacions del Departament de Justícia 
que han fet empreses privades del 13 de març al 21 d’abril de 2020
314-07618/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les visites ordinà-
ries dels familiars als interns dels centres penitenciaris el 14 i el 15 de març de 2020
314-07619/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de contingència previs-
tos pel Departament de Justícia per a afrontar les despeses de prevenció contra 
la Covid-19
314-07620/12
Resposta del Govern 24
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació o 
inaplicació dels principis rectors d’actuació establerts en el llibre d’estil de la Cor-
poració als presentadors dels seus mitjans
322-00185/12
Substanciació 25

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris 
informatius emprats en els espais sobre la pandèmia de la Covid-19
322-00186/12
Substanciació 25

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
desconfinament gradual en els mitjans de la Corporació amb relació a la gestió del 
personal i les previsions de la programació
322-00187/12
Substanciació 25

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
preses per a protegir els treballadors i mantenir el servei dels mitjans públics durant 
la pandèmia de Covid-19
322-00188/12
Substanciació 25

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la progra-
mació cultural i infantil
322-00189/12
Substanciació 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de l’estat social i democràtic de dret pels mitjans de comunicació gestionats per 
la Corporació
322-00190/12
Substanciació 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el documen-
tal El cas Rosell
322-00191/12
Substanciació 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació del 
pressupost de la Corporació i de la programació per la crisi de la Covid-19
322-00192/12
Substanciació 26

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
en els mitjans de la Corporació
322-00193/12
Substanciació 27

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió del 
documental El cas Rosell, de Víctor Lavagnini
322-00194/12
Substanciació 27

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació 
dels canals i les emissores dels mitjans de la Corporació
322-00195/12
Substanciació 27
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris periodístics emprats en l’entrevista al president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 2 de maig de 2020
323-00244/12
Substanciació 27

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris emprats per a l’edició i l’emissió del documental El cas Rosell
323-00245/12
Substanciació 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris emprats per a elegir els col·laboradors de TV3 i la manera d’apli-
car-los o inaplicar-los els criteris del llibre d’estil de la Corporació
323-00246/12
Substanciació 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el documental El cas Rosell
323-00248/12
Substanciació 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el lideratge d’audiència i el servei públic durant la pandèmia de Covid-19
323-00249/12
Substanciació 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’afectació de les noves produccions previstes aturades pel confinament
323-00250/12
Substanciació 28

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les dades d’audiència de l’emissora en l’última onada de l’Estudi 
general de mitjans
323-00251/12
Substanciació 29

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’adaptació de les diverses graelles de ràdio a les necessitats infor-
matives durant el confinament
323-00252/12
Substanciació 29

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els reptes dels mitjans públics després de la crisi de la Covid-19
323-00253/12
Substanciació 29

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el rigor en la informació en els canals durant la crisi de la Covid-19
323-00254/12
Substanciació 29

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en els canals i sobre 
les previsions de futur
323-00255/12
Substanciació 30

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en les emis-
sores i sobre les previsions de futur
323-00256/12
Substanciació 30

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en els mitjans 
digitals i sobre les previsions de futur
323-00257/12
Substanciació 30
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la selecció dels testimonis dels programes destinats a mostrar com la socie-
tat catalana viu la crisi de la Covid-19
323-00258/12
Substanciació 30

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les condicions en què 
treballen les productores contractades per la Corporació durant la situació gene-
rada per la Covid-19
325-00094/12
Resposta del president del Consell de Govern 31

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les raons 
per les quals Televisió de Catalunya no transmet en directe les rodes de premsa dels 
responsables del Govern de l’Estat amb relació a la crisi de la Covid-19
326-00012/12
Resposta del president del Consell de Govern 31

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual la consellera 
de Cultura no forma part de la comissió del Pla per a la reactivació econòmica i la 
protecció social
314-08247/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions que assumirà el dele-
gat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea
314-08248/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la càrrega de treball que han re-
presentat, en el període 2018-2020, les funcions que assumirà el delegat adjunt a 
la Delegació del Govern davant la Unió Europea
314-08249/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures adopta-
des per a combatre la propagació de la Covid-19 en el calendari de les commemo-
racions oficials previstes per al 2020
314-08250/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules alternatives i el nou 
calendari d’activitats i publicacions adoptats per a les commemoracions oficials 
previstes per al 2020
314-08251/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats en les com-
memoracions oficials previstes amb què ha parlat el Departament de la Presidència 
per a reprogramar o replantejar aquestes activitats
314-08252/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament 
de Salut deriva recursos per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa a 
laboratoris privats de Lleida (Segrià)
314-08253/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’una màquina per a 
fer proves de reacció en cadena de la polimerasa a l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida (Segrià)
314-08254/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de màquines de la 
Universitat de Lleida per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa
314-08255/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats i els centres de re-
cerca que fan proves de reacció en cadena de la polimerasa dins el programa Orfeu
314-08256/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que dona a les co-
missaries perquè puguin assumir el treball administratiu acumulat
314-08257/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el teletreball del personal adminis-
tratiu adscrit a les comissaries
314-08258/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les tasques de 
seguretat amb les policies locals
314-08259/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de les denúncies d’in-
fraccions fetes per les policies locals i pels cossos de vigilància
314-08260/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-direcció General 
de Coordinació de Policies Locals en les tasques de seguretat
314-08261/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el Departa-
ment d’Interior de les reclamacions dels cossos de vigilància
314-08262/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vigilants i els muni-
cipis en què tenen presència
314-08263/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar a les 
policies locals de la conca d’Òdena durant el confinament d’aquesta zona
314-08264/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recompensar les 
hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Esquadra destinats a la conca d’Òdena 
durant el confinament
314-08265/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb re-
lació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en cas que la situació actual es 
perllongui
314-08266/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que reben els aspi-
rants al Cos de Mossos d’Esquadra o a policia local que estaven en període lectiu 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya quan es va declarar l’estat d’alarma
314-08267/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del De-
partament d’Interior que es van contagiar de Covid-19 a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Lleida (Segrià) i sobre les mesures adoptades
314-08268/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del primer aïllament d’un 
treballador de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp) i el nom-
bre d’afectats
314-08269/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
314-08270/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincorporació del personal de 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
314-08271/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han detectat nous positius de 
Covid-19 a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
314-08272/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les proves de 
reacció en cadena de la polimerasa als mossos d’esquadra que estan en comissa-
ries mixtes
314-08273/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament d’una gratificació al 
Cos de Mossos d’Esquadra per haver participat i col·laborat d’una manera especial 
durant la crisi de la Covid-19
314-08274/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mesura aplicada als mossos 
d’esquadra sospitosos de tenir la Covid-19 de no poder-se reincorporar sense una 
prova de reacció en cadena de la polimerasa negativa
314-08275/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el còmput del període d’aïllament 
prescrit als mossos d’esquadra sospitosos de tenir la Covid-19 com a permís per 
deures inexcusables
314-08276/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual es va aturar la 
realització de proves de reacció en cadena de la polimerasa als mossos d’esquadra 
el 14 d’abril i es va reprendre el 5 de maig
314-08277/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al ministre de Sanitat 
que plantegés un conflicte jurisdiccional davant el Tribunal Suprem amb relació a la 
competència per a fer les proves de reacció en cadena de la polimerasa
314-08278/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material que s’ha lliurat al per-
sonal administratiu de les comissaries per al desenvolupament de les seves tasques
314-08279/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de crèdits 
de l’Institut Català de Finances i Avalis
314-08280/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits de l’Institut 
Català de Finances i Avalis que s’han concedit fins el 18 de maig de 2020
314-08281/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que s’han acollit als 
crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 18 de maig de 2020
314-08282/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diners que s’han 
mobilitzat dels mil milions d’euros disponibles amb relació a la línia de crèdits de 
l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 18 de maig de 2020
314-08283/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’interès dels crèdits de 
l’Institut Català de Finances i Avalis
314-08284/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de comunicació entre els 
interns dels centres penitenciaris i llurs famílies que s’adoptarà durant les fases del 
desconfinament
314-08285/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels contagiats i aïllats 
al Centre Penitenciari Quatre Camins
314-08286/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels contractes prorrogats 
a l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios per a gestionar diversos serveis i re-
sidències
314-08287/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre que va errar quan va do-
nar les dades del recompte d’infectats de Covid-19
314-08288/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va produir un 
error en el recompte d’infectats de Covid-19
314-08289/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es va produir l’er-
ror en el recompte d’infectats de Covid-19
314-08290/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions fetes perquè no es 
torni a produir cap error en el recompte d’infectats de Covid-19
314-08291/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació que fa de les dades 
relatives a la Covid-19
314-08292/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de fiabilitat de les dades 
que dona relatives a la Covid-19
314-08293/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que manté amb els 
col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de Caça
314-08294/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la tradició i la im-
plantació territorial de la caça
314-08295/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a donar 
a conèixer la caça i la importància que té en el control cinegètic al territori
314-08296/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça que té previst 
implantar
314-08297/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha augmentat les 
sancions als caçadors
314-08298/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no ha consultat 
els caçadors per a canviar el règim sancionador que els és aplicat
314-08299/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de fórmules de col·la-
boració amb la Federació Catalana de Caçadors per a evitar les males pràctiques 
i la caça furtiva
314-08300/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat del treball coordinat 
i de la col·laboració entre les parts implicades per a lluitar contra els danys de la 
fauna salvatge
314-08301/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un control cinegètic 
adequat sense el suport i la implicació dels caçadors
314-08302/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un procés de diàleg 
amb la Federació Catalana de Caça
314-08303/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ajuts econòmics 
que el Consell de Ministres va aprovar per a Catalunya el 24 de març
314-08304/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control esta-
blerts pel Departament d’Economia i Hisenda per a la presentació dels comptes 
anuals de les entitats subjectes a la seva intervenció
314-08305/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que 
ha previst tancar el curs 2020-2021
314-08306/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies escolars que 
ha previst obrir el curs 2020-2021
314-08307/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre de places 
per a alumnes amb necessitats educatives especials previst per al curs 2020-2021
314-08308/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios previstes per als centres 
educatius el curs 2020-2021
314-08309/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents i professio-
nals per als centres educatius que ha previst contractar el curs 2020-2021
314-08310/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a dotar 
de més espai els centres educatius
314-08311/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords previstos amb els mu-
nicipis per a afrontar de manera corresponsable el retorn a les aules, les activitats 
de lleure i l’inici del curs 2020-2021
314-08312/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de zonificació establerts 
per al període actual i el procés de preinscripció escolar
314-08313/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
públics que no han rebut el material de protecció en data del 18 de maig de 2020
314-08314/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels inspectors del Depar-
tament d’Educació durant el període de confinament per la Covid-19
314-08315/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de conclusió del termini per 
a presentar les sol·licituds dels centres educatius per al programa d’equitat digital
314-08316/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn a les aules dels alumnes 
dels centres d’educació especial
314-08317/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions amb les 
juntes de directors dels centres escolars durant el confinament
314-08318/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evi-
tar desigualtats entre centres educatius en el retorn a les aules
314-08319/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes aixecades pels 
Mossos d’Esquadra i les policies locals del 13 de març ençà i sobre la base de di-
verses lleis
314-08320/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de neteja, prevenció i 
protecció que s’implantaran als casals d’estiu
314-08321/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació concreta dels quatre 
mil milions d’euros assignats a afrontar les conseqüències de la Covid-19
314-08322/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’exconseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència és o serà beneficiari de l’assignació passiva 
per als exconsellers establerta en el Decret del 14 de novembre de 1978
314-08323/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada als ajunta-
ments relativa als treballadors dels seus municipis afectats per expedients de re-
gulació temporal d’ocupació
314-08324/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta hospitalària de 
pacients amb Covid-19 amb estada a la unitat de cures intensives als hospitals del 
Servei Català de la Salut
314-08325/12
Formulació: GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta hospitalària de pa-
cients amb Covid-19 sense estada a la unitat de cures intensives i amb estada de 
menys de setanta-dues hores als hospitals del Servei Català de la Salut
314-08326/12
Formulació: GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta hospitalària de pa-
cients amb Covid-19 sense estada a la unitat de cures intensives i amb estada de 
més de setanta-dues hores als hospitals del Servei Català de la Salut
314-08327/12
Formulació: GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta per hospitalitza-
ció a domicili de pacients amb Covid-19 als hospitals del Servei Català de la Salut
314-08328/12
Formulació: GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament 
de Salut considera no apte un laboratori d’investigació per a fer tests de la Covid-19 
i opta per laboratoris privats que comporten una despesa major
314-08329/12
Formulació: GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de la borsa d’investi-
gadors voluntaris del Col·legi de Biòlegs de Catalunya experts en proves de reacció 
en cadena per la polimerasa
314-08330/12
Formulació: GP CatECP 74

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu o el criteri pe-
riodístic que justifica la tardança en l’emissió del documental El cas Rosell a TV3
325-00108/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 75

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el docu-
mental El cas Rosell no s’ha emès en horari de màxima audiència
325-00109/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació d’emetre el 
documental El cas Rosell a TV3 mesos després d’haver estat enllestit
325-00110/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 76

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris informatius 
i periodístics que justifiquen el fet d’emetre o no emetre un documental finalitzat
325-00111/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 77

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’apel·lació del director del do-
cumental El cas Rosell a la clàusula de consciència per a retirar-ne la seva signatura
325-00112/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 78
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la possible eliminació de 
contingut del documental El cas Rosell per Televisió de Catalunya
325-00113/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 79

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
el director del documental El cas Rosell i les direccions d’Esports i de TV3 no han 
arribat a un acord per a l’emissió del documental
325-00114/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 79

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris pels quals 
Televisió de Catalunya no ha fet una cobertura profunda de la ratificació de la sen-
tència del cas Palau
325-00115/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals no 
s’ha entrevistat l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, amb relació a la sentència 
del cas Palau fins el 20 de maig
325-00116/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la manca de presentació 
del context i d’admissió de rèpliques en l’entrevista a l’expresident de la Generalitat, 
Artur Mas, sobre la sentència del cas Palau
325-00117/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de fer un 
reportatge o un espai al programa de TV3 30 minuts sobre la ratificació de la sen-
tència del cas Palau
325-00118/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 82
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules 
d’acollida existents i la seva evolució del 2010 ençà
314-06333/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 la pregunta parlamentària 314-06333/12 us in-
formo del següent:

Les dades corresponents a l’evolució de les aules d’acollida durant el període 
comprès entre l’any 2010 i l’any 2019, són les següents:

Comarca Curs escolar

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Alt Camp 5 5 2 3 3 3 2 4 3 2

Alt Empordà 29 27 20 19 19 19 14 20 21 25

Alt Penedès 17 12 6 7 7 12 10 10 16 12

Alt Urgell 4 4 3 3 2 2 2 1 2 3

Alta Ribargorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Anoia 11 8 5 3 2 3 3 5 7 12

Bages 24 25 13 12 8 10 11 9 15 26

Baix Camp 30 30 21 22 22 20 15 15 24 21

Baix Ebre 18 18 15 14 14 16 9 6 9 12

Baix Empordà 24 22 18 19 18 20 14 19 19 17

Baix Llobregat 81 81 60 63 54 64 40 56 66 81

Baix Penedès 12 13 11 10 11 10 9 11 14 13

Barcelonès 290 256 228 223 221 229 216 244 248 239

Berguedà 2 2 1 0 0 0 0 0 3 5

Cerdanya 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Conca de Barberà 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1

Garraf 14 12 5 2 3 3 4 8 13 14

Garrigues 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2

Garrotxa 11 9 10 10 10 9 6 10 10 9

Gironès 32 32 30 29 29 28 26 32 32 29

Maresme 55 50 25 19 16 16 18 24 36 27

Moianès 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Montsià 13 12 10 10 7 10 6 2 8 10

Noguera 9 8 3 3 4 4 3 2 6 5

Osona 18 21 15 12 12 15 13 16 20 20

Pallars Jussà 5 5 2 2 1 1 1 1 3 3

Pallars Sobirà 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pla d’Urgell 6 5 7 5 4 4 4 3 4 3

Pla de l’Estany 6 7 7 7 7 8 2 5 3 3
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Comarca Curs escolar

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Ribera d’Ebre 4 4 3 2 2 3 0 2 2 3

Ripollès 5 5 1 0 0 0 0 1 2 5

Segarra 8 8 6 5 4 5 5 6 7 7

Segrià 37 39 34 30 24 27 25 31 36 32

Selva 30 29 23 21 24 26 20 24 23 22

Solsonès 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Tarragonès 40 36 31 32 31 34 24 33 35 35

Terra Alta 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Urgell 8 7 6 4 3 3 3 3 3 6

Val d’Aran 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Vallès Occidental 95 91 63 53 47 55 51 55 72 66

Vallès Oriental 51 51 30 22 23 21 25 24 30 29

Barcelona, 22 de maig de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
famílies que viuen en un edifici de Tordera (Maresme) que no té 
cèdula d’habitabilitat
314-06714/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

talunya, dono resposta a la pregunta a la pregunta a respondre per escrit amb nú-
mero de tramitació 314-06714/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-
06715/12 a 314-6717/12.

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.

El Govern té coneixement de la situació i ha contactat amb l’Ajuntament de Tordera.
No obstant això, les específiques característiques del cas fan que la capacitat 

d’actuació de totes dues administracions públiques sigui més limitada i no es puguin 
aplicar mesures relacionades amb l’establiment d’un lloguer social o derivades d’un 
procediment de desnonament, inexistent en aquest cas.

Així mateix, s’informa que gràcies a l’article 2.7 del nou Decret Llei 17/2019 
l’edifici pot tenir la consideració assimilable a la d’un habitatge al qual li puguin ser 
d’aplicació les previsions de caràcter coercitiu que poden impulsar els ajuntaments, 
i subsidiàriament la Generalitat de Catalunya.

Finalment, s’informa que la decisió de tallar el subministrament elèctric va ser presa 
per la companyia subministradora, atenent al fet que la instal·lació no estaria legalitzada.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de 
l’expedient de cessió d’un edifici de Tordera (Maresme)
314-06715/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes perquè un edifici de Tordera (Maresme) sigui un habitatge 
social
314-06716/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a iniciar els procediments sancionadors per les infraccions 
que tipifica la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a un 
habitatge de Tordera (Maresme)
314-06717/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06714/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la 
vertebració de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per 
les mancances en infraestructures
314-06965/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

talunya dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-06965/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-06966/12 i 314-
06967/12

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.
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Des del Govern de la Generalitat de Catalunya es considera fonamental que el 
conjunt de territoris que conformen el país disposi d’unes infraestructures i serveis 
de mobilitat adequats a les seves necessitats.

En aquest sentit, per tal de millorar la situació existent i davant la manca d’in-
versió per part de l’Estat, la Generalitat de Catalunya reclama el traspàs del conjunt 
d’infraestructures i estacions amb un compromís ferm i formalitzat d’inversions 
que permetin redreçar la situació actual dels serveis ferroviaris de Rodalies de Ca-
talunya.

En tant no es produeix aquest traspàs, des del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat es reclama el compliment dels compromisos d’inversió pendents i també que 
es doni un servei adequat a les estacions ferroviàries.

No obstant, cal tenir present que algunes de les situacions a les que es fa esment 
en les preguntes formulades deriven dels efectes d’unes incidències climatològiques 
com ha estat la tempesta del passat mes d’octubre que cal considerar com a un supò-
sit de força major i en relació a les quals s’ha reaccionat de forma urgent per tal de 
restablir les condicions de serveis amb la màxima celeritat.

Pel que fa a la parada dels trens AVLO a l’estació de Lleida, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha demanat formalment a l’Estat la realització d’aquesta pa-
rada sense que s’hagi rebut resposta positiva.

Respecte a la línia Lleida - La Pobla, a banda de les impredictibles afectacions 
sobre el serveis derivades del temporal Gloria, el compromís del Govern amb aquest 
servei és inqüestionable com ho acrediten les inversions realitzades per a la recupe-
ració de la línia i per a dotar-la d’una explotació comercial més racional que ha per-
mès incrementar de forma constant el nombre de viatgers i que millorarà amb la in-
corporació del tercer tren ja adquirit per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, respecte a la disposició d’un servei de rodalia ferroviària de Catalu-
nya, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant conjuntament amb la 
Diputació de Lleida i el conjunt de municipis afectats, per tal de possibilitar la mi-
llora dels serveis actuals amb una oferta adequada a la realitat de mobilitat existent 
i sota la consideració d’analitzar de forma conjunta els serveis de bus i tren existents.

Cal tenir en compte que hores d’ara, ja es disposa dels serveis ferroviaris entre 
Balaguer i Lleida i entre Cervera i Lleida que realitzen aquesta funció d’atenció als 
desplaçaments interns de curt recorregut a Lleida conjuntament amb la xarxa de bus 
exprés i els busos convencionals en explotació.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
facilitar la mobilitat amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
314-06966/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06965/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines 
de constrenyiment contra les empreses responsables de la manca de 
vertebració ferroviària de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-06967/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06965/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic 
de l’informe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre la 
candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern
314-06976/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 314-06976/12 us in-
formo del següent:

L’Acord de Govern GOV/30/2020, de 25 de febrer, estableix la composició i les 
funcions de la Comissió Interdepartamental del Programa per a la preparació dels 
Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona i alhora modifica l’acord 
GOV/34/2019.

Amb l’acord esmentat es crea la Comissió Interdepartamental del Programa 
per a la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pi-
rineus-Barcelona com a instrument de coordinació dels treballs i de les actuacions 
del Programa que executin els departaments i delegacions territorials intervinents 
en cada cas.

La resta dels acords comprenen els diferents aspectes a considerar per a l’ela-
boració de la candidatura, que coordinarà la Comissió Interdepartamental. Una de 
les tasques a emprendre per part de la Comissió és l’elaboració de la candidatura, 
que compta amb el suport tècnic i administratiu de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. Així, un cop iniciades les tasques de preparació de la candidatura, la 
secretaria de la Comissió Interdepartamental elaborarà, amb periodicitat anual, un 
informe de les actuacions realitzades i del grau d’avançament dels treballs prepara-
toris de la candidatura.

El cost de l’informe es determinarà a partir dels encàrrecs que es rebin per part 
del Programa per a la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona que no puguin executar-se amb mitjans propis de FGC.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
del rescabalament, en cas de reclamació de drets de reversió, del 
cost de l’operació d’adquisició i alienació dels terrenys del centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06978/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06978/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06979/12 a 
314-06981/12.

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.

Per una banda, l’acord de Govern del 3 de març de 2020 ordena a l’Incasòl l’ad-
quisició a l’entitat MBGC SA, dels terrenys amb aprofitament privat inclosos en 
l’àmbit del sector CTI i la seva alineació, mitjançant autorització directa, dels es-
mentats terrenys a la societat BCN IR 3 SAU. En el seu dia la societat propietària 
dels terrenys MBGC SA i l’Incasòl ja van formalitzar un contracte d’opció de com-
pra d’aquests terrenys a favor d’aquesta entitat de dret públic.

Així doncs, l’acord de govern determina que prèviament a la formalització de 
l’escriptura pública de compravenda s’ha de valorar l’adequada cobertura dels even-
tuals riscos de l’operació.

Per altra banda, des d’un inici l’Incasòl ha impulsat les accions necessàries per 
a garantir l’èxit del projecte a desenvolupar en aquest sector. Amb la sol·licitud 
del consorci del CRT del passat 10 de gener del 2020 i amb la posterior resolu-
ció del conseller del 2 de març de 2020, l’Incasòl passarà a ser l’administració ac-
tuant del desenvolupament urbanístic del CTI, mitjançant la modificació puntual del 
PDU, amb el que el paper de l’Incasòl com a impulsor i garant de l’èxit del projecte, 
quedarà reforçat.

Es desconeix l’import de la plusvàlua que correspon pagar a la societat MBGC, 
subjecte passiu de la plusvàlua i que haurà de liquidar als Ajuntaments de Vilaseca 
i Salou. L’import resultant a pagar dependrà fonamentalment del valor cadastral de 
les finques objecte de compravenda i de l’any de la seva adquisició per part de la 
societat MBGC.

Als efectes de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats l’Incasòl té la consideració d’administració pública institucional d’acord amb el 
criteri establert per la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya 
i, en conseqüència, està exempt de l’esmentat impost d’acord amb l’art. 45.IA.a) del 
Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals l’Institut Català del Sòl ha de fer d’intermediari en l’operació 
d’adquisició i alienació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de 
Vila-seca i Salou
314-06979/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06978/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import en concepte 
de plusvàlua que Mediterránea Beach & Golf Community pagarà per 
la venda dels terrenys per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i 
Salou
314-06980/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06978/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a 
l’Institut Català del Sòl de l’impost de transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats de l’operació d’adquisició i alienació dels 
terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
314-06981/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06978/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
financeres que han contactat amb l’Institut Català de Finances per 
donar préstecs amb el 75% d’aval garantit per l’acord subscrit amb 
Avalis Catalunya SGR
314-07042/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 314-07042/12 us in-
formo del següent:
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El Grup ICF ha posat en marxa diversos instruments de finançament específics 
per ajudar a mitigar els efectes de la pandèmia en el teixit empresarial, principal-
ment quant a falta de liquiditat d’autònoms i pimes. Entre aquests instruments s’ha 
posat a disposició de les pimes i autònoms una línia de fins a 300 milions d’euros en 
avals d’Avalis [Línia Avalis Liquiditat Covid-19]. Són considerades pimes aquelles 
empreses de fins a 250 treballadors, amb un volum de facturació anual inferior als 
50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 43 milions d’euros.

Mitjançant aquesta línia d’avals es garantirà el 100% dels préstecs que atorguin 
les entitats financeres, entre elles també l’ICF. Les empreses, per la seva part, s’hau-
ran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Els avals garantiran operacions de crèdit d’entre 50.000 i 1 milió d’euros, a un 
termini de fins a 5 anys (el primer pot ser de carència).

A dia d’avui, participen les entitats següents: CaixaBank, Banc Sabadell, Banco 
Santander, Bankinter, BBVA, Bankia, Arquia, Abanca, Bantierra, Caja Mar, Caixa 
d’Enginyers, Caixa Guissona, ICF, sense que s’hagin establert quotes entre les di-
ferents entitats, ni s’hagi signat cap altre conveni específic. És previst la signatura 
d’operacions fins a exhaurir el límit previst.

Aquesta línia d’avals, que compta amb el suport del Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i d’Hisenda, està plenament operativa a avalis.cat. Adjuntem 
en document annex el conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda i Avalis de Catalunya.

Barcelona, 22 de maig de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el 
curs escolar 2019-2020 acabi abans del que està previst
314-07123/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 les preguntes parlamentàries 314-07123/12, 314-
07316/12 i 314-07317/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades 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, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En el context del tancament de centres ordenat pel Procicat i de l’estat d’alarma 
decretat pel Govern de l’Estat, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
ha convocat tres conferències sectorials en les quals, en l’exercici de les seves com-
petències pel que fa a la normativa bàsica, ha anunciat que el calendari escolar no 
s’alterava ni es modificava, per la qual cosa el 19 de juny finalitzarà el període lectiu 
en tots els centres, llevat dels ensenyaments de règim especial i de formació profes-
sional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.
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Sí que s’ha modificat la data de les Proves d’Accés a la Universitat que es duran 
a terme els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol.

Barcelona, 22 de maig de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’allargar 
el curs escolar 2019-2020 o d’iniciar abans el 2020-2021
314-07316/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07123/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar 
el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 en cas 
que es modifiqui el calendari escolar dels cursos 2019-2020 o 2020-2021
314-07317/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07123/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions de 
desinfecció de centres penitenciaris, seus judicials i instal·lacions del 
Departament de Justícia que ha fet a la Unitat Militar d’Emergències 
del 13 de març al 21 d’abril de 2020
314-07616/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 la pregunta parlamentària 314-07616/12 us 
informo que, com ja vaig respondre en la meva compareixença el dia 21 d’abril de 
2020, aquest Departament no va valorar com a necessària la intervenció de la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME) per mantenir els centres penitenciaris en l’estat 
de neteja i desinfecció establert per les autoritats sanitàries.

Barcelona, 20 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
demanar a la Unitat Militar d’Emergències que col·labori en les 
tasques de desinfecció de seves seus del Departament de Justícia
314-07617/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 314-07617/12, us infor-
mo que aquest Departament no ha considerat necessària la intervenció de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) per mantenir desinfectats, en el grau d’exigència 
de les recomanacions de les autoritats sanitàries, els espais i edificis responsabilitat 
nostra, atès que mitjançant els contractes de neteja vigents s’ha donat, i es dona de 
manera permanent, resposta a la desinfecció preceptiva.

Barcelona, 20 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
tasques de desinfecció de centres penitenciaris, seus judicials i 
instal·lacions del Departament de Justícia que han fet empreses 
privades del 13 de març al 21 d’abril de 2020
314-07618/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 la pregunta parlamentària 314-07618/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, des del 13 de març de 2020 fins al 21 d’abril de 
2020, ha realitzat les actuacions de neteja i desinfecció als edificis que són respon-
sabilitat seva, mitjançant els contractes de neteja vigents, i despeses aprovades per la 
via d’emergència –seguint el que estableix l’article 120 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP)– per a aquells casos en què ha calgut un reforç: 

Data Seu Concepte Import

18/3/2020 Edifici Judicial Figueres Desinfecció extraordinària espais 1.185,80 €

20/3/2020
Edificis judicials 
Amposta i Tortosa Reforç neteja guàrdia 917,18 €

20/3/2020
Centre Penitenciari 
Mas d’Enric Reforç neteja 5.166,70 €

25/3/2020 Palau Justícia Girona Desinfecció extraordinària espais 1.040,60 €

25/3/2020
Centre Penitenciari 
Brians 1 Reforç desinfecció 145,20 €

25/3/2020 Edifici judicial Girona Reforç neteja jutjats guàrdia 13.575,37 €
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Data Seu Concepte Import

25/3/2020 IMLCFC (Girona)
Reforç neteja Servei de Patologia 
EJ Girona 4.453,79 €

25/3/2020 CE Montilivi Reforç neteja x dividir dos grups 1.879,20 €

25/3/2020
Edifici Judicial 
Amposta Substitució neteja Amposta 660,66 €

27/3/2020 Edifici Judicial Sabadell Desinfecció extraordinària espais 607,82 €

28/3/2020 Edifici judicial Blanes Desinfecció extraordinària espais 750,20 €

28/3/2020 Centre obert BCN Desinfecció tot el centre 5.133,18 €

30/3/2020
Centre Penitenciari 
Brians 1 

Desinfecció extraordinària  
espais comuns 1.355,20 €

1/4/2020 Edifici judicial Girona Desinfecció extraordinària espais 808,28 €

3/4/2020
Centre Penitenciari 
Quatre Camins Desinfecció extraordinària espais 377,25 €

7/4/2020
Centre Penitenciari 
Brians 2 Desinfecció extraordinària espais 813,12 €

7/4/2020 CE Til·lers Reforç neteja horari tardes 4.953,20 €

15/4/2020
Centre Penitenciari 
Brians 1 Desinfecció extraordinària espais 3.605,80 €

17/4/2020
Centre Penitenciari 
Quatre Camins Desinfecció extraordinària 940,40 €

21/4/2020
Centre Penitenciari 
Quatre Camins Desinfecció extraordinària 1.983,65 €

20/03/20 i 
06/04/20

Centre Penitenciari 
Dones Barcelona

4 actuacions de desinfecció 
extraordinària espais 1.548,80 €

Barcelona, 20 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de les visites ordinàries dels familiars als interns dels centres 
penitenciaris el 14 i el 15 de març de 2020
314-07619/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 la pregunta parlamentària 314-07619/12 us in-
formo del següent:

A la meva compareixença el dia 21 d’abril de 2020 vaig respondre a totes les 
preguntes plantejades pel seu grup parlamentari. Així mateix, us informo que el dia 
13 de març de 2020, el Comitè de crisi va aprovar la suspensió de totes les comuni-
cacions familiars, íntimes i de convivència programades a partir de l’endemà, dis-
sabte 14 de març. Aquell cap de setmana, vam permetre les comunicacions de tipus 
oral, és a dir, en locutori amb un vidre de separació, ja que era molt precipitat fer la 
suspensió d’un dia per l’altre (tarda del 13 i matí del 14). No hi havia temps material 
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per avisar als familiars i a les persones privades de llibertat i fer-ho amb garanties 
d’una bona gestió de la informació. Les comunicacions orals no suposen el mateix 
risc de contagi que les comunicacions especials, les quals van quedar immediata-
ment suspeses. A partir del dilluns dia 16 ja no vam autoritzar cap altra comunica-
ció, de cap mena.

En la represa de les comunicacions, actuarem en el sentit invers al de les restric-
cions. Les mesures que tenim previst prendre són les següents:

– Reducció de l’aforament a la sala d’espera, amb control d’entrada de visitants i 
amb cita prèvia. Això ha de permetre mantenir la distància de seguretat.

– Instal·lació de senyalitzacions per evitar aglomeracions a les cues.
– Reducció a la meitat del nombre de persones autoritzades a fer les comunica-

cions.
– Ús obligatori de mascaretes (interns i visitants).
– Torns únics de comunicacions per a cada mòdul.
– Neteja de mans a l’entrada i a la sortida de les comunicacions.
– Desinfecció i neteja dels espais de comunicacions i sala d’espera després de 

cada torn.
– Control de la temperatura corporal dels visitants.
– Delimitació de la distància de separació entre els visitants i els funcionaris 

d’atenció a les finestretes.
– Confinament dels paquets d’entrada durant 3 dies i rentat de la roba a la buga-

deria abans del seu lliurament als interns.
– Ingressos al compte de peculi dels interns preferentment mitjançant transfe-

rència bancaria.
A banda d’aquestes mesures, adoptarem també totes aquelles accions addicionals 

que les autoritats sanitàries ens indiquin. El protocol d’actuació que seguirem als 
centres penitenciaris està pendent d’aprovació per part del Departament de Salut.

Barcelona, 20 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de 
contingència previstos pel Departament de Justícia per a afrontar les 
despeses de prevenció contra la Covid-19
314-07620/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 65565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 314-07620/12 us in-
formo del següent:

Totes les despeses relacionades amb la Covid-19 a què ha de fer front el Depar-
tament de Justícia les atenem amb fons propis del pressupost 2020. El Departament 
de Justícia farà un estudi per veure quines modificacions pressupostàries s’han de 
realitzar, atès que les despeses derivades de la Covid-19 no estaven previstes en el 
pressupost 2020.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació o inaplicació dels principis rectors 
d’actuació establerts en el llibre d’estil de la Corporació als 
presentadors dels seus mitjans
322-00185/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris informatius emprats en els espais 
sobre la pandèmia de la Covid-19
322-00186/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de desconfinament gradual en els 
mitjans de la Corporació amb relació a la gestió del personal i les 
previsions de la programació
322-00187/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures preses per a protegir els treballadors 
i mantenir el servei dels mitjans públics durant la pandèmia de 
Covid-19
322-00188/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la programació cultural i infantil
322-00189/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de l’estat social i democràtic de dret 
pels mitjans de comunicació gestionats per la Corporació
322-00190/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el documental El cas Rosell
322-00191/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’afectació del pressupost de la Corporació i de la 
programació per la crisi de la Covid-19
322-00192/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme en els mitjans de la Corporació
322-00193/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió del documental El cas Rosell, de Víctor 
Lavagnini
322-00194/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la programació dels canals i les emissores dels 
mitjans de la Corporació
322-00195/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris periodístics emprats en l’entrevista al 
president de la Cambra de Comerç de Barcelona en el programa de 
TV3 Preguntes freqüents del 2 de maig de 2020
323-00244/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris emprats per a l’edició i l’emissió del 
documental El cas Rosell
323-00245/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris emprats per a elegir els col·laboradors 
de TV3 i la manera d’aplicar-los o inaplicar-los els criteris del llibre 
d’estil de la Corporació
323-00246/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el documental El cas Rosell
323-00248/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el lideratge d’audiència i el servei públic durant la 
pandèmia de Covid-19
323-00249/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’afectació de les noves produccions previstes 
aturades pel confinament
323-00250/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència de 
l’emissora en l’última onada de l’Estudi general de mitjans
323-00251/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de les diverses 
graelles de ràdio a les necessitats informatives durant  
el confinament
323-00252/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els reptes dels mitjans públics després de la crisi 
de la Covid-19
323-00253/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el rigor en la informació en els canals durant la 
crisi de la Covid-19
323-00254/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de 
treballar en els canals i sobre les previsions de futur
323-00255/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació 
i la manera de treballar en les emissores i sobre les previsions de 
futur
323-00256/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació 
i la manera de treballar en els mitjans digitals i sobre les previsions 
de futur
323-00257/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la selecció dels testimonis dels programes 
destinats a mostrar com la societat catalana viu la crisi de la 
Covid-19
323-00258/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 22.05.2020, DSPC-C 489.
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les condicions en què treballen les productores contractades 
per la Corporació durant la situació generada per la Covid-19
325-00094/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 65219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup dels Socialistes i Units per Avançar, amb 
número de tramitació de 325-00094/12: 

Sobre les condicions en què treballen les productores contractades per la Corpo-
ració durant la situació generada per la Covid-19.

Resposta
Des de l’inici de la pandèmia del Covid-19 la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals ha marcat com a prioritat la prevenció i la protecció de la salut de totes 
les persones que treballen a les instal·lacions de la CCMA, ja siguin treballadors i 
treballadores de la plantilla de la Corporació com personal d’empreses externes que 
presten els seus serveis a les instal·lacions.

Totes les mesures que s’han implantat, i que han estat detallades en les respos-
tes de la CCMA a les preguntes parlamentàries del grup dels Socialistes i Units per 
Avançar amb número de tramitació 325-00077/12, 325-00078/12 i 325-00079/12, 
obeeixen a aquestes prioritats, i s’han pres seguint en tot moment les indicacions i 
les recomanacions de les autoritats competents en la matèria.

Les mesures que les productores hagin pres en llurs seus, dependències i ins-
tal·lacions no pertoca a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la seva va-
loració.

Sant Joan Despí, 18 de maig del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals Televisió de Catalunya no transmet en 
directe les rodes de premsa dels responsables del Govern de l’Estat 
amb relació a la crisi de la Covid-19
326-00012/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 65272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
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nem resposta a la pregunta plantejada pel grup de Catalunya en Comú Podem, amb 
número de tramitació de 326-00012/12: 

Sobre les raons per les quals Televisió de Catalunya no transmet en directe les 
rodes de premsa dels responsables del Govern de l’Estat amb relació a la crisi de 
la Covid-19.

Resposta
En relació a les qüestions que planteja l’Il·ltre. Sra. Diputada cal dir que les deci-

sions que han afectat la unificació de canals i emissores de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals s’han pres per raons d’operativitat i per preservar la segure-
tat i la salut de les persones que treballen a la CCMA i el seu entorn, d’acord en tot 
moment amb les indicacions i els requeriments de les autoritats sanitàries i laborals.

La unificació de canals i emissores, i l’emissió en simulcast, obeeix a l’adequació a 
les mesures que, en matèria de prevenció, s’han hagut de prendre. La preservació tam-
bé dels equips per assegurar una adequada rotació i previsió de contagis, ha estat un 
factor determinant per a unificació de canals i emissores.

Quan els canals han estat unificats, les rodes de premsa del Govern de la Gene-
ralitat s’ha pogut visionar tant a TV3 com al 324, com tota la resta de continguts au-
diovisuals mentre els canals restin unificats, essent indiscutible l’interès informatiu.

Aquesta és una situació que, com s’ha expressat en resposta a les preguntes par-
lamentàries amb número de tramitació 325-00085/12 i 325-00088/12, ja s’ha co-
mençat a revertir en funció de l’evolució de la pandèmia i les indicacions de les 
autoritats sanitàries i laborals, i que, si no es produeix res que alteri les previsions, 
s’anirà revertint en les properes setmanes.

D’aquesta manera, el canal 324 ha anat recuperant l’emissió en directe i sense si-
mulcast de les rodes de premsa del Govern de la Generalitat i del Govern de l’Estat, 
tinguin la representació governamental o ministerial que tinguin, així com també 
les sessions parlamentàries.

Aquest és el camí de recuperació d’emissió que s’ha anat establint i que permetrà 
sens dubte atendre, com sempre s’ha fet des dels mitjans públics de la CCMA, l’inte-
rès informatiu de la manera més àmplia possible. Tenint en compte que la informa-
ció, independentment de la retransmissió en directe quan ha estat possible, ha estat 
permanent en tots els espais i continguts dels canals, emissores i mitjans digitals de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Sant Joan Despí, 18 de maig del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual la 
consellera de Cultura no forma part de la comissió del Pla per a la 
reactivació econòmica i la protecció social
314-08247/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quina raó la consellera de Cultura no forma part de la Comissió del Pla per a 

la reactivació econòmica i protecció social constituïda el passat dia 8 de maig pel presi-
dent de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions que 
assumirà el delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió 
Europea
314-08248/12

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

Reg. 65163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines seran les funcions que assumirà el nou delegat adjunt a la Delegació del 

Govern davant la Unió Europea?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la càrrega de treball 
que han representat, en el període 2018-2020, les funcions que 
assumirà el delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió 
Europea
314-08249/12

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

Reg. 65164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la càrrega de treball, per a cadascuna de les funcions que assu-

mirà el nou delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea, durant 
els anys 2018, 2019, i primer trimestre del 2020, respectivament?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les 
mesures adoptades per a combatre la propagació de la Covid-19 en 
el calendari de les commemoracions oficials previstes per al 2020
314-08250/12

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

Reg. 65165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’afectació de les mesures extraordinàries necessàries per com-

batre la propagació de la Covid-19 al calendari de commemoracions oficials previst 
pel Departament de Presidència per l’any 2020, amb el detall de les afectacions con-
cretes per a cadascuna de les que s’hagin vist afectades?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules 
alternatives i el nou calendari d’activitats i publicacions adoptats per 
a les commemoracions oficials previstes per al 2020
314-08251/12

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

Reg. 65166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines fórmules alternatives de commemoració, o quin nou calendari d’activi-

tats i publicacions, té previst posar en marxa el Departament de Presidència per tal 
de dur a terme, ateses les circumstàncies, el calendari de commemoracions oficials 
previst per l’any 2020?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats 
en les commemoracions oficials previstes amb què ha parlat el 
Departament de la Presidència per a reprogramar o replantejar 
aquestes activitats
314-08252/12

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

Reg. 65167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Presidència ha pogut tractar amb tots els agents involucrats 

en les commemoracions previstes per tal de tractar com reprogramar o replantejar 
cadascuna de les que hagi patit afectacions per la Covid-19? En cas afirmatiu, quan 
ha tractat amb cadascun d’ells i quines mesures s’han acordat? En cas negatiu, o par-
cialment negatiu, quina previsió té el Departament de Presidència respecte al contac-
te amb cadascun dels agents involucrats en les commemoracions, per tal de tractar 
com reprogramar o replantejar cadascuna de les que hagi patit afectacions?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Departament de Salut deriva recursos per a fer proves de reacció en 
cadena de la polimerasa a laboratoris privats de Lleida (Segrià)
314-08253/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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 els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu està derivant el Departament de Salut recursos per fer test PCR 

de detecció de la Covi19 a laboratoris privats de Lleida? per què no s’estan utilitzant 
els recursos públics?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’una 
màquina per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-08254/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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 els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha comprat el Departament de Salut una nova màquina per fer PCR per la de-

tecció de la Covid-19 a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de 
màquines de la Universitat de Lleida per a fer proves de reacció en 
cadena de la polimerasa
314-08255/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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 els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Està fent servir el Departament de Salut les màquines de la Universitat de Llei-

da per fer PCR per la detecció de la Covid-19? En cas negatiu, per quin motiu no 
està fent servir tots els recursos disponibles per fer més tests?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats i 
els centres de recerca que fan proves de reacció en cadena de la 
polimerasa dins el programa Orfeu
314-08256/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines universitats i centres de recerca de Catalunya estan fent PCR per la 

detecció de la Covid-19 dins del Programa Orfeu? Des de quina data estan fent 
els PCR?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 612
29 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que 
dona a les comissaries perquè puguin assumir el treball administratiu 
acumulat
314-08257/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina solució s’està donant a les comissaries per treure el treball administratiu 
acumulat?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el teletreball del 
personal administratiu adscrit a les comissaries
314-08258/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– El personal administratiu adscrit a les diferents comissaries, està podent fer te-
letreball? Com s’està fent aquest teletreball? En quines condicions i amb quins mit-
jans? Quantes persones concretament fan teletreball?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de 
les tasques de seguretat amb les policies locals
314-08259/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Com s’està coordinant tota la tasca amb les policies locals?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de les 
denúncies d’infraccions fetes per les policies locals i pels cossos de 
vigilància
314-08260/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– De quina manera concreta i seguint quin circuit es tramiten les infraccions que 
es fan des de les policies locals? I dels cossos de vigilants?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-
direcció General de Coordinació de Policies Locals en les tasques de 
seguretat
314-08261/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin paper concret està jugant la Subdirecció General de Coordinació de Po-
licies Locals? Amb quines policies locals s’ha posat en contacte i a través de quins 
mitjans? Amb quins cossos de vigilants?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
que té el Departament d’Interior de les reclamacions dels cossos de 
vigilància
314-08262/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines són les reclamacions dels cossos de vigilants de que té constància el 
Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vigilants i els municipis en què tenen presència
314-08263/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin és el número concret de vigilants presents a Catalunya i el nom i número 
dels municipis on hi tenen presència?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va 
donar a les policies locals de la conca d’Òdena durant el confinament 
d’aquesta zona
314-08264/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Portem un temps de crisi sanitària provocat per una pandèmia mundial, que ha 
obligat al confinament general de la població. En aquesta situació es produeixen so-
vint conseqüències indesitjades pel servei públic de seguretat, que requereixen d’una 
especial coordinació de tots els seus actors. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina informació es va donar a les policies locals de la zona de la conca 
d’Òdena durant el confinament de la zona? Quin és el mitjà a través del quan es va 
traslladar la informació i a quines policies locals?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
recompensar les hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Esquadra 
destinats a la conca d’Òdena durant el confinament
314-08265/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern recompensar l’escreix d’hores dels efectius de Mossos 

d’Esquadra destinats al confinament a la conca d’Òdena com a hores extraordinà-
ries?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
en cas que la situació actual es perllongui
314-08266/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què té pensat el Departament d’Interior fer amb l’Institut de Seguretat Públi-

ca de Catalunya si la situació es manté en el temps, i és obligat mantenir normes de 
confinament o de distància social?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que 
reben els aspirants al Cos de Mossos d’Esquadra o a policia local 
que estaven en període lectiu a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya quan es va declarar l’estat d’alarma
314-08267/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què passa amb els aspirants al Cos de Mossos d’Esquadra o a policies locals 

que es trobaven en període lectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya quan 
es va declarar l’estat d’alarma? Segueixen algun tipus de formació online? Quan es 
preveu que es produeixin les incorporacions?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del Departament d’Interior que es van contagiar de 
Covid-19 a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida (Segrià) i 
sobre les mesures adoptades
314-08268/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, 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 li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants treballadors o treballadores del Departament d’Interior es van conta-

giar de coronavirus a la comissaria de Lleida i quines mesures es van prendre al 
respecte?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del primer 
aïllament d’un treballador de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Valls (Alt Camp) i el nombre d’afectats
314-08269/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia va haver el primer treballador aïllat per coronavirus a la comissaria 

de Valls i quants afectats hi ha hagut? Quines mesures es van prendre des del pri-
mer dia?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
314-08270/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia concret es va realitzar la primera desinfecció a la comissaria i vehi-

cles de Valls? Quants cops s’ha desinfectat? Com es va realitzar i amb quins pro-
ductes o mecanisme?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincorporació del 
personal de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
314-08271/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com es va anar reincorporant la plantilla a la comissaria de Valls i seguint 

quines proves prèvies? S’han reincorporat agents sense fer PCR? Algun d’ells ha es-
tat positiu en Covid-19 i per tant baixa, un cop reincorporat?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han detectat 
nous positius de Covid-19 a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Valls (Alt Camp)
314-08272/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han detectat nous positius de coronavirus a la Comissaria de Valls? S’ha des-

infectat aquesta comissaria?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les 
proves de reacció en cadena de la polimerasa als mossos d’esquadra 
que estan en comissaries mixtes
314-08273/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es van coordinar les proves PCR dels mossos que estan en comissaries 

mixtes com l’Escala o Salt on va haver-hi un brot de Covid-19? Per què es van fer 
immediatament les proves PCR als policies locals i no als mossos?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament d’una 
gratificació al Cos de Mossos d’Esquadra per haver participat i 
col·laborat d’una manera especial durant la crisi de la Covid-19
314-08274/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha anunciat que també els membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
cobraran una gratificació, igual que la resta de personal de la funció pública que han 
participat i col·laborat especialment durant aquesta crisi sanitària. Interessa saber a 
aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com es pagarà? A qui en concret? S’ha inclòs cap partida extraordinària a 
banda d’allò ja previst al RDL 3/2020 d’11 de febrer? (Fons addicional 0,30% de la 
massa salarial de 2019). Amb quin concepte es vol efectuar aquest pagament, grati-
ficació extraordinària?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mesura aplicada 
als mossos d’esquadra sospitosos de tenir la Covid-19 de no 
poder-se reincorporar sense una prova de reacció en cadena de la 
polimerasa negativa
314-08275/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els mossos que han estat aïllats per contacte o exposició a la Covid-19 no es po-
den reincorporar sense una prova PCR negativa arrel d’un requeriment judicial, cosa 
que també va demanar la Prefectura el 4 de maig 2020 en una nota informativa. In-
teressa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com ho valora el Govern? Està d’acord amb aquesta mesura?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el còmput del 
període d’aïllament prescrit als mossos d’esquadra sospitosos de 
tenir la Covid-19 com a permís per deures inexcusables
314-08276/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els mossos que han estat aïllats per contacte o exposició a la Covid-19 no es po-
den reincorporar sense una prova PCR negativa arrel d’un requeriment judicial, cosa 
que també va demanar la Prefectura el 4 de maig 2020 en una nota informativa. In-
teressa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Se’ls computarà aquest període d’aïllament com a permís per deures inexcusa-
bles o hauran de retornar les hores no treballades?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual 
es va aturar la realització de proves de reacció en cadena de la 
polimerasa als mossos d’esquadra el 14 d’abril i es va reprendre el 
5 de maig
314-08277/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què es va aturar la realització de les proves PCR als mossos el 14 d’abril i 

per què es van reprendre el 5 de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al ministre 
de Sanitat que plantegés un conflicte jurisdiccional davant el Tribunal 
Suprem amb relació a la competència per a fer les proves de reacció 
en cadena de la polimerasa
314-08278/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Va demanar al ministre de Sanitat que plantegés un conflicte jurisdiccional da-

vant del Tribunal Suprem perquè considerava que el Departament no era competent 
per fer les proves PCR demanades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? 
Quin ha estat el resultat d’aquesta petició?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material que 
s’ha lliurat al personal administratiu de les comissaries per al 
desenvolupament de les seves tasques
314-08279/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el material que s’ha administrat al personal administratiu adscrit a les 

comissaries per poder desenvolupar les seves tasques?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis
314-08280/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El mes de març passat el Govern de la Generalitat va anunciar la posada en mar-
xa d’una línia de crèdit extraordinària de l’Institut Català de Finances i Avalis per 
valor de 1.000 milions d’euros per a donar liquiditat a les empreses enmig de la crisi 
del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre de sol·licituds d’aquests crèdits fins avui?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits 
de l’Institut Català de Finances i Avalis que s’han concedit fins el 18 de 
maig de 2020
314-08281/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El mes de març passat el Govern de la Generalitat va anunciar la posada en mar-
xa d’una línia de crèdit extraordinària de l’Institut Català de Finances i Avalis per 
valor de 1.000 milions d’euros per a donar liquiditat a les empreses enmig de la crisi 
del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants crèdits s’han concedit fins avui?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
s’han acollit als crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 
18 de maig de 2020
314-08282/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El mes de març passat el Govern de la Generalitat va anunciar la posada en mar-
xa d’una línia de crèdit extraordinària de l’Institut Català de Finances i Avalis per 
valor de 1.000 milions d’euros per a donar liquiditat a les empreses enmig de la crisi 
del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les empreses que s’han acollit a aquests crèdits fins avui?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diners 
que s’han mobilitzat dels mil milions d’euros disponibles amb relació 
a la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 18 
de maig de 2020
314-08283/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El mes de març passat el Govern de la Generalitat va anunciar la posada en mar-
xa d’una línia de crèdit extraordinària de l’Institut Català de Finances i Avalis per 
valor de 1.000 milions d’euros per a donar liquiditat a les empreses enmig de la crisi 
del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Del total dels 1.000 M€ que ha posat a disposició el Govern, quants diners s’ha 

mobilitzat fins al moment?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’interès 
dels crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis
314-08284/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El mes de març passat el Govern de la Generalitat va anunciar la posada en mar-
xa d’una línia de crèdit extraordinària de l’Institut Català de Finances i Avalis per 
valor de 1.000 milions d’euros per a donar liquiditat a les empreses enmig de la crisi 
del coronavirus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el tipus d’interès d’aquests crèdits? El tipus d’interès d’aquests crèdits 

que l’interès dels crèdits ICO? En cas afirmatiu, quin és el motiu pel qual l’interès 
dels crèdits de l’ICF són més alts que els interessos dels crèdits ICO?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
comunicació entre els interns dels centres penitenciaris i llurs 
famílies que s’adoptarà durant les fases del desconfinament
314-08285/12

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

Reg. 65238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb l’avançament de les fases de la desescalada, es mantindran els mitjans de 

comunicació telemàtica o telefònica entre els interns i les seves famílies que s’ha-
vien facilitat després de la suspensió de les visites presencials o vis a vis als Centres 
Penitenciaris?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
contagiats i aïllats al Centre Penitenciari Quatre Camins
314-08286/12

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

Reg. 65239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina es la situació dels contagiats i aïllats al Centre Penitenciari de Quatre 

Camins?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels 
contractes prorrogats a l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios 
per a gestionar diversos serveis i residències
314-08287/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 65286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els contractes als que fa referència el quadre annex van ser prorrogats una ve-

gada finalitzada la data de finalització prevista, avui les prorrogues han arribat a la 
seva data fi.

– En quin estat es troben aquests contractes? Segueixen prorrogats? S’han tornat 
a adjudicar? S’ha optat per una modalitat de gestió diferent a la de la contractació 
pública?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Annex

Tipologia  
de contracte Descripció del contracte

Nom empresa 
adjudicatària

Import 
adjudicat 
sense IVA

Data 
d’adjudicació 
del contracte

Data inici 
pròrroga

Data fi 
pròrroga

Gestió de 
serveis públics

Gestió, en règim de 
concessió, de la residència 
assistida, centre de dia i 
casal per a gent gran Font 
dels Capellans de Manresa

Eulen Servicios 
Sociosanitarios SA 1.348.856,35 23/11/2011 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics Gestió HT GG Bellvitge

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 119.223,60 3/12/2012 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

Gestió, concessió  
CD Rubí-Magallanes 2014

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 110.996,50 12/5/2014 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

Gestió CD Terrassa  
La Maurina

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 184.777,60 30/11/2012 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

BE1351-Gestió, concessió 
CD,GG Granollers Centre 2015

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 197.954,10 11/12/2014 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

BE13-Gestio i Concessió, CD, 
GG Badia del Vallès 2015

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 355.656,00 11/12/2014 1/1/2019 31/12/2019

Serveis

Servei d’assistència als 
usuaris dels habitatges del 
carrer Lluís Companys, 
9-11, codi 6G048

Eulen Servicios 
Sociosanitarios SA 86.659,20 6/5/2016 1/7/2019 30/6/2020

Gestió de 
serveis públics

BE 1351 Gestió, concessió 
RGG i CD Serafí Casanovas 
de Sort 2016

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 930.516,40 15/2/2016 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

BE 1351 Gestió, concessió 
Llar Residencia DIS 
Esplugues de Llobregat 2016

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 314.367,20 7/3/2016 1/1/2019 31/12/2019
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Tipologia  
de contracte Descripció del contracte

Nom empresa 
adjudicatària

Import 
adjudicat 
sense IVA

Data 
d’adjudicació 
del contracte

Data inici 
pròrroga

Data fi 
pròrroga

Gestió de 
serveis públics

BE 1351 Gestió, concessió 
CD GG de Tremp - 2016

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 238.286,60 24/2/2016 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

BE 1351 Gestió, concessió 
RGG,CD i HT Comtes 
d’Urgell 2016

Eulen Servicios 
Sociosanitarios SA 1.866.891,05 15/2/2016 1/1/2019 31/12/2019

Serveis

Servei de manteniment de 
l’edifici de la Via Augusta 
252-260 de Barcelona 
propietat de l’Institut Català 
de Finances Eulen, SA 13.213,69 29/9/2017 2/10/2018 1/10/2019

Gestió de 
serveis públics

BE1351-Gestió, concessió 
CD,GG Font Verda 2015

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 180.339,20 11/12/2014 1/1/2019 31/12/2019

Gestió de 
serveis públics

BE1351 Gestió, concessió, 
CD GG Les Franqueses 2015

Eulen Servicios 
Sociosanitarios 181.156,80 11/12/2014 1/1/2019 31/12/2019

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre que va 
errar quan va donar les dades del recompte d’infectats de Covid-19
314-08288/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– En quin centre s’ha produït aquest error?

Palau del Parlament, 19 de maig 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 es 
va produir un error en el recompte d’infectats de Covid-19
314-08289/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu es va produir aquest error?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es 
va produir l’error en el recompte d’infectats de Covid-19
314-08290/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– En quines dates s’ha produït l’error?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions 
fetes perquè no es torni a produir cap error en el recompte 
d’infectats de Covid-19
314-08291/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines correccions ha fet el Departament de Salut perquè aquest error no es 
torni a produir?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació que 
fa de les dades relatives a la Covid-19
314-08292/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Com valora el Govern la presentació de dades sobre la Covid-19 que està fent 
la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de fiabilitat 
de les dades que dona relatives a la Covid-19
314-08293/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern ha admès que hi ha hagut un error de 3.300 en el recompte dels infec-
tats per la Covid-19. Segons el Departament de Salut, el 14 de maig es va detectar un 
error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. Interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin grau de fiabilitat tenen les dades sobre la Covid-19 que presenta la Ge-
neralitat?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que 
manté amb els col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de 
Caça
314-08294/12

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

Reg. 65334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Manté el Govern una comunicació i diàleg fluids amb els col·lectius de Caça-

dors de Catalunya i amb la Federació Catalana de Caça, que els representa?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la 
tradició i la implantació territorial de la caça
314-08295/12

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

Reg. 65335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern de la importància, tradició i implantació territorial de 

l’activitat de la caça a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
impulsades per a donar a conèixer la caça i la importància que té en 
el control cinegètic al territori
314-08296/12

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

Reg. 65336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha impulsat el Govern els darrers anys per tal de donar a conèi-

xer l’activitat de la caça i la importància del control cinegètic al conjunt del territori?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça 
que té previst implantar
314-08297/12

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

Reg. 65337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin model de caça es vol impulsar des del Govern de la Generalitat pels pro-

pers anys? Cal dotar-lo de recursos i explicar-lo a la ciutadania?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units



BOPC 612
29 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 59 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha 
augmentat les sancions als caçadors
314-08298/12

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

Reg. 65338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el Govern ha aprovat un augment tan desmesurat de les san-

cions al col·lectiu de caçadors?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no 
ha consultat els caçadors per a canviar el règim sancionador que els 
és aplicat
314-08299/12

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

Reg. 65339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha demanat l’opinió, ni s’ha consultat al col·lectiu de caçadors 

d’aquests canvis en el règim sancionador?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de 
fórmules de col·laboració amb la Federació Catalana de Caçadors per 
a evitar les males pràctiques i la caça furtiva
314-08300/12

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

Reg. 65340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha valorat la possibilitat de cercar fórmules de col·laboració amb la Federació 

Catalana per tal d’evitar les males pràctiques o el furtivisme?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat del 
treball coordinat i de la col·laboració entre les parts implicades per a 
lluitar contra els danys de la fauna salvatge
314-08301/12

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

Reg. 65341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que la lluita contra els danys de la fauna salvatge per la seva 

sobrepoblació requereix el treball coordinat i la col·laboració de totes les parts?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un 
control cinegètic adequat sense el suport i la implicació dels 
caçadors
314-08302/12

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

Reg. 65342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Veu viable el Govern fer un control cinegètic adequat sense comptar amb el 

suport i implicació del col·lectiu de caçadors a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
procés de diàleg amb la Federació Catalana de Caça
314-08303/12

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

Reg. 65343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern obrir un procés de diàleg i de reunions amb la Federació 

de Caça per tal de reconduir la situació?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
dels ajuts econòmics que el Consell de Ministres va aprovar per a 
Catalunya el 24 de març
314-08304/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 65355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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.

El passat 24 de març, el Consell de Ministres va aprovar destinar més de 48 
milions d’euros a Catalunya per atendre els col·lectius més vulnerables davant la 
crisi del coronavirus. En concret, 45.509.640 milions al Fons Social Extraordinari, i 
3.003.000 d’euros a ajudes d’alimentació per a infants en situació de vulnerabilitat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com han estat distribuïts aquests ajuts? Interessa la informació desglossada per 

programes, per ajuntaments i les quantitats destinades.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control establerts pel Departament d’Economia i Hisenda per a la 
presentació dels comptes anuals de les entitats subjectes a la seva 
intervenció
314-08305/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 65450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas 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.

Con fecha 6 de mayo de 2020, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña presentó 
su informe 2/2020 referente a la Institución de las Letras Catalanas ejercicio 2018, 
Institución sujeta al régimen de intervención previa de la Intervención General de 
la Generalidad de Cataluña, que se regula en los artículos del 63 al 69 del Decreto 
Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
1. ¿Qué mecanismos de control tiene establecido el Departamento de Economía 

y Conocimiento para la presentación en tiempo y forma de las cuentas anuales, por 
parte de las entidades cuya intervención como la Institución de las Letras Catalanas 
dependen de él?

2. ¿Tiene establecido su Departamento algún tipo de sanción para el caso en que 
se presenten dichas cuentas fuera de plazo, incumpliendo así el art. 81.2 del Decreto 
Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de finanzas públicas de Cataluña, tal como ha ocurrido con la Institución de 
las Letras Catalanas?

3. ¿A qué corresponden exactamente los 181.279 euros pendientes de pago en el 
apartado de gastos corrientes en bienes y servicios dentro de la liquidación de gas-
tos?

4. ¿Qué gastos de bienes y servicios fueron cubiertos con la transferencia reali-
zada por importe de 64.375 euros y aprobada por este Departamento de Economía 
y Conocimiento para dicha Institución?

5. ¿Cuáles son los motivos por los que ni la Intervención General ni su Departa-
mento de Economía y Conocimiento han realizado las correspondientes retenciones 
de remanente de tesorería que a 31 de diciembre del 2017 tenía la Institución de las 
Letras Catalanas por importe de 1,05 Millones y con el que darían cumplimiento al 
art. 13.4 de la Ley 4/2017?

6. ¿Qué mecanismos de control tiene establecido el Departamento de Economía 
y Conocimiento para evitar que se fraccionen contratos en las instituciones públicas 
a las cuales supervisa, para evitar una posible y presunta malversación de caudales 
públicos?

Palacio del Parlamento, 20 de mayo de 2020 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
escolars que ha previst tancar el curs 2020-2021
314-08306/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes línies té previst tancar el Departament d’Educació de cara al proper 

curs escolar 2020-21? Es prega desglossar la informació per Serveis Territorials 
(educació primària i secundària, centres públics i concertats).

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
escolars que ha previst obrir el curs 2020-2021
314-08307/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes línies noves té previst obrir el Departament d’Educació de cara al pro-

per curs escolar 2020-21? Es prega desglossar la informació per Serveis Territorials 
(educació primària i secundària, centres públics i concertats).

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del 
nombre de places per a alumnes amb necessitats educatives 
especials previst per al curs 2020-2021
314-08308/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’increment de places amb NEE previst de cara al proper curs escolar 

pel Departament d’Educació? Es prega desglossar la informació per Serveis Territo-
rials (educació primària i secundària, centres públics i concertats).

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios previstes 
per als centres educatius el curs 2020-2021
314-08309/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines ràtios ha determinat el Departament d’Educació que regiran de cara el 

proper curs en centres d’educació infantil, primària, secundària i de màxima o alta 
complexitat?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents i professionals per als centres educatius que ha previst 
contractar el curs 2020-2021
314-08310/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants docents i nous professionals (si és el cas) té previst el Departament 

d’Educació contractar de cara al proper curs escolar per afavorir la necessària re-
ducció de ràtios i millorar l’atenció educativa en un escenari de post-pandèmica 
Covid-19?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a dotar de més espai els centres educatius
314-08311/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures contempla el Departament d’Educació pels casos en què sigui 

necessari dotar els centres educatius de més espai? Quantes ampliacions de centres 
s’estan executant en aquests moments i està previst que acabin abans de l’inici del 
proper curs?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords previstos 
amb els municipis per a afrontar de manera corresponsable el retorn 
a les aules, les activitats de lleure i l’inici del curs 2020-2021
314-08312/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst algun tipus d’acord amb el món municipal per afrontar de manera 

corresponsable com serà el retorn a les aules, com seran les activitats de lleure edu-
catiu durant els mesos d’estiu i com caldrà afrontar l’inici del proper curs escolar?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
de zonificació establerts per al període actual i el procés de 
preinscripció escolar
314-08313/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins canvis de zonificació ha realitzat el Departament d’Educació en l’actual 

període i de cara al procés de preinscripció?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius públics que no han rebut el material de protecció 
en data del 18 de maig de 2020
314-08314/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius públics no havien rebut el material de protecció a dia 

18 de maig de 2020? Es prega desglossar la informació per Serveis Territorials (edu-
cació primària i secundària).

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels 
inspectors del Departament d’Educació durant el període de 
confinament per la Covid-19
314-08315/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el paper que han realitzat els inspectors i inspectores del Departament 

d’Educació durant el període de confinament provocat per la Covid-19? Es prega 
concretar les tasques realitzades, per Serveis Territorials.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de conclusió 
del termini per a presentar les sol·licituds dels centres educatius per 
al programa d’equitat digital
314-08316/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia ha donat per conclòs el Departament d’Educació les sol·licituds per 

part dels centres al programa equitat digital?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn a les aules 
dels alumnes dels centres d’educació especial
314-08317/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació respecte com i quan ha de 

produir-se el retorn a les aules de l’alumnat escolaritzat en escoles d’educació espe-
cial? Quines mesures proposa el Govern per la tornada d’aquest alumnat a les aules?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions amb les juntes de directors dels centres escolars durant el 
confinament
314-08318/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions s’han mantingut amb les juntes de directors dels centres es-

colars de Catalunya durant el confinament?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a evitar desigualtats entre centres educatius en el 
retorn a les aules
314-08319/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Departament d’Educació per evitar les desigualtats (horàries, 

espais, etc.) entre centres educatius a l’hora de plantejar el retorn a les aules o la di-
nàmica del proper curs escolar?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
aixecades pels Mossos d’Esquadra i les policies locals del 13 de 
març ençà i sobre la base de diverses lleis
314-08320/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 65485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
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i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra des del 13 de març de 

2020 fins a dia d’avui?
– Quin número d’actes han aixecat les policies locals des del 13 de març de 2020 

fins a dia d’avui?
– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a la Llei orgà-

nica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana?
– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a la Llei orgànica 

4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana?
– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 35 

de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? En 
base a quin número de l’(1) al (4) de l’article 35 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 35 de la 
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? En base 
a quin número de l’(1) al (4) de l’article 35 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 36 
de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? 
En base a quin número de l’(1) al (23) de l’article 36 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 36 de la 
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? En base 
a quin número de l’(1) al (23) de l’article 36 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 37 
de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? 
En base a quin número de l’(1) al (17) de l’article 37 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 37 de la 
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana? En base 
a quin número de l’(1) al (17) de l’article 37 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra per desobediència als 
i les agents?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals per desobediència als i les 
agents?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a la llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 68 
de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) 
a la (c) de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 68 de la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) a la 
(c) de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 69 
de la llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) a 
la (r) de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 69 de la 
llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) a la (r) 
de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

– Quin número d’actes han aixecat els Mossos d’Esquadra en base a l’article 70 
de la llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) a 
la (i) de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?
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– Quin número d’actes han aixecat les policies locals en base a l’article 70 de la 
llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública? En base a quina lletra de l’(a) a la (i) 
de l’article 68 s’han aixecat aquestes actes?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
neteja, prevenció i protecció que s’implantaran als casals d’estiu
314-08321/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 65513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, perquè li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari
1. Quines mesures de neteja, prevenció i protecció implementaran als casals d’es-

tiu a Catalunya?
2. Com es gestionaran els residus sanitaris als casals d’estiu?
3. Com mantindran la distància social entre si els nens i nenes?
4. Quin material de protecció disposaran els monitors i els casals d’estiu per 

atendre als menors, i poder guardar les mesures de seguretat? Serà obligatori que 
els infants portin mascareta als casals d’estiu? Llistat de mesures desglossat per les 
quatre províncies de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació 
concreta dels quatre mil milions d’euros assignats a afrontar les 
conseqüències de la Covid-19
314-08322/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 65518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la sessió de control del ple del dia 21 de maig de 2020, el president Quim 

Torra va afirmar que el govern ha hagut de destinar 4.000 milions d’euros per a 
fer front a les conseqüències del Covid-19. A què han anat destinats concretament 
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aquests 4.000 milions d’euros? A quin codi i programa pressupostari concret s’han 
imputat aquestes despeses?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’exconseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència és o serà 
beneficiari de l’assignació passiva per als exconsellers establerta en 
el Decret del 14 de novembre de 1978
314-08323/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 65541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’exconseller Alfred Bosch és beneficiari o en serà de l’assignació passiva pre-

vista als consellers de la Generalitat en cessar, establert pel Decret de 14 de novem-
bre de 1978?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
facilitada als ajuntaments relativa als treballadors dels seus 
municipis afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació
314-08324/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamen-

tari 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 els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Els ajuntaments han demanat al Govern informació sobre els treballadors/es 

afectats pels ERTOs residents als municipis? En cas afirmatiu, se’ls ha facilitat la 
informació?

– En cas que no s’hagi donat la informació, per quin motiu el Govern no ha fa-
cilitat als ajuntaments la informació dels treballadors/es afectats pels ERTOs que 
resideixen als seus municipis?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Pol Gibert Horcas, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta 
hospitalària de pacients amb Covid-19 amb estada a la unitat de 
cures intensives als hospitals del Servei Català de la Salut
314-08325/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 als costos hospitalaris derivats de la crisi sanitària del Covid-19 als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost per alta hospitalària per Covid-19 amb estada a UCI als hospi-

tals de l’ICS?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta 
hospitalària de pacients amb Covid-19 sense estada a la unitat de 
cures intensives i amb estada de menys de setanta-dues hores als 
hospitals del Servei Català de la Salut
314-08326/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 als costos hospitalaris derivats de la crisi sanitària del Covid-19 als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost per alta hospitalària per Covid-19 sense estada a UCI als hos-

pitals de l’ICS en estades menors o iguals a 72 hores?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta 
hospitalària de pacients amb Covid-19 sense estada a la unitat de 
cures intensives i amb estada de més de setanta-dues hores als 
hospitals del Servei Català de la Salut
314-08327/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 als costos hospitalaris derivats de la crisi sanitària del Covid-19 als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost per alta hospitalària per Covid-19 sense estada a UCI als hos-

pitals de l’ICS en estades majors de 72 hores o exitus?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta per 
hospitalització a domicili de pacients amb Covid-19 als hospitals del 
Servei Català de la Salut
314-08328/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 als costos hospitalaris derivats de la crisi sanitària del Covid-19 als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost per alta d’hospitalització a domicili per Covid-19 als hospitals 

de l’ICS?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 612
29 de maig de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Departament de Salut considera no apte un laboratori d’investigació 
per a fer tests de la Covid-19 i opta per laboratoris privats que 
comporten una despesa major
314-08329/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 les denúncies efectuades per la Marea Blanca de Lleida:
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Departament de Salut considera no apte un laboratori d’in-

vestigació per a  realitzar test pel Covid i opta per fer una despesa major amb labo-
ratoris privats?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de la 
borsa d’investigadors voluntaris del Col·legi de Biòlegs de Catalunya 
experts en proves de reacció en cadena per la polimerasa
314-08330/12

FORMULACIÓ: GP CATECP

Reg. 65590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 les denúncies efectuades per la Marea Blanca de Lleida:
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin moment pensa «abordar» la borsa d’investigadors voluntaris experts 

en PCR del Col·legi de Biòlegs a la qual no han recorregut?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu o el criteri periodístic que justifica la tardança en 
l’emissió del documental El cas Rosell a TV3
325-00108/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

En una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú censu-
rés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin motiu o criteri periodístic justifica la tardança en l’emissió del documen-

tal El cas Rosell a TV3?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual el documental El cas Rosell no s’ha emès en 
horari de màxima audiència
325-00109/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

A més, en una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú 
censurés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què finalment el documental no s’ha emès en prime time?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la justificació d’emetre el documental El cas Rosell a TV3 
mesos després d’haver estat enllestit
325-00110/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
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ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

A més, en una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú 
censurés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es justifica que tenint l’exclusiva de ser el primer canal que pot emetre 

l’entrevista d’un cas tan sonat com el de Sandro Rosell, TV3 hagi emès mesos des-
près d’estar enllestit El cas Rosell?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els criteris informatius i periodístics que justifiquen el fet 
d’emetre o no emetre un documental finalitzat
325-00111/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quins criteris informatius i periodístics justifica la CCMA la decisió 

d’emetre, o no, un documental ja finalitzat i a punt per emetre’s?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’apel·lació del director del documental El cas Rosell a la 
clàusula de consciència per a retirar-ne la seva signatura
325-00112/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

A més, en una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú 
censurés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina posició té la CCMA davant l’apel·lació del director d’El cas Rosell a la 

clàusula de consciència per a retirar la seva firma del reportatge, degut a la mani-
pulació i censura que assegura haver sofert per part de la televisió pública catalana?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA



BOPC 612
29 de maig de 2020

3.27.15. Preguntes per escrit 79 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la possible eliminació de contingut del documental El cas 
Rosell per Televisió de Catalunya
325-00113/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

A més, en una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú 
censurés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És cert que s’ha eliminat contingut del documental, com expressa Lavagnini a 

la carta dirigida al Sr. Sanchis? Quins motius o criteris informatius, com diu el Con-
sell Professional d’Informatius, justifiquen aquesta eliminació de contingut?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el director del documental El cas Rosell 
i les direccions d’Esports i de TV3 no han arribat a un acord per a 
l’emissió del documental
325-00114/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
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ta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els dies 19 i 20 d’abril, es van publicar a la web de la CCMA dues peces infor-
matives sobre l’entrevista de Mundo Deportivo a Sandro Rosell. En una d’elles, la 
del dia 20 d’abril, s’especificava que «TV3 té preparat un documental d’investigació 
sobre el cas Rosell que no trigarà a emetre’s» i que «TV3 ha estat treballant, en els 
últims tres mesos, en un documental d’investigació sobre el cas de Sandro Rosell. 
Un documental d’una hora que ha està a punt d’emissió».

A més, fruit de l’entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell el 3 de maig, Victor 
Lavagnini, director del documental de TV3 El cas Rosell, va fer una piulada afir-
mant que la seva entrevista es va gravar al febrer i que estava pendent del dia d’emis-
sió per TV3. També adjuntava la imatge de la promoció del documental el 4 d’abril.

A més, en una entrevista el 21 d’abril Rosell manifestava que esperava que ningú 
censurés el documental de TV3 i que sortís al prime time tal com li van dir.

A mitjans del mes de maig de 2020, el director del documental Victor Lavagni-
ni envia una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, apel·lant a clàusula 
de consciencia per a retirar la seva firma del reportatge al·ludint a la manipulació i 
censura que segura haver sofert per part de la televisió pública catalana. A la carta 
també es deia que s’ha eliminat contingut del documental.

També el Consell Professional d’Informatius de TV3, a raó de la carta del direc-
tor del documental, va emetre un comunicat.

El documental es va emetre diumenge 17 de maig a les 23.15 hores.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per què no s’hagi arribat a una entesa entre el director 

del documental i les direccions d’Esports i TV3, com diu el comunicat del Consell 
Professional d’Informatius?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu del GP PSC-Units a la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els criteris pels quals Televisió de Catalunya no ha fet una 
cobertura profunda de la ratificació de la sentència del cas Palau
325-00115/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris pels quals la nostra televisió pública no ha realitzat una 

cobertura en profunditat de la ratificació de la sentència del cas Palau?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no s’ha entrevistat l’expresident de la 
Generalitat, Artur Mas, amb relació a la sentència del cas Palau fins 
el 20 de maig
325-00116/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es justifica que fins el 20 de maig de 2020 no s’hagi entrevistat a l’ex-

president Artur Mas sobre la ratificació de la sentència del Cas Palau, quan si se l’ha 
entrevistat sobre altres qüestions?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la manca de presentació del context i d’admissió de rèpliques 
en l’entrevista a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, sobre la 
sentència del cas Palau
325-00117/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En l’entrevista a l’expresident Artur Mas sobre la sentència del Cas Palau, per 

què s’ha escollit un format sense presentar el context i sense admetre rèpliques a les 
seves afirmacions?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer un reportatge o un espai al programa de TV3 
30 minuts sobre la ratificació de la sentència del cas Palau
325-00118/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 65558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst la CCMA realitzar un reportatge en profunditat, o un espai al 30 mi-

nuts, sobre la ratificació de la sentència del cas Palau?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	314-06715/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes perquè un edifici de Tordera (Maresme) sigui un habitatge social
	314-06716/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a iniciar els procediments sancionadors per les infraccions que tipifica la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a un habitatge de Tordera (Maresme)
	314-06717/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la vertebració de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per les mancances en infraestructures
	314-06965/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a facilitar la mobilitat amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
	314-06966/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines de constrenyiment contra les empreses responsables de la manca de vertebració ferroviària de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
	314-06967/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’informe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern
	314-06976/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable del rescabalament, en cas de reclamació de drets de reversió, del cost de l’operació d’adquisició i alienació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
	314-06978/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals l’Institut Català del Sòl ha de fer d’intermediari en l’operació d’adquisició i alienació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
	314-06979/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import en concepte de plusvàlua que Mediterránea Beach & Golf Community pagarà per la venda dels terrenys per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
	314-06980/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a l’Institut Català del Sòl de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de l’operació d’adquisició i alienació dels terrenys del centre recreatiu i turístic de Vila-sec
	314-06981/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats financeres que han contactat amb l’Institut Català de Finances per donar préstecs amb el 75% d’aval garantit per l’acord subscrit amb Avalis Catalunya SGR
	314-07042/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es planteja que el curs escolar 2019-2020 acabi abans del que està previst
	314-07123/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’allargar el curs escolar 2019-2020 o d’iniciar abans el 2020-2021
	314-07316/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 en cas que es modifiqui el calendari escolar dels cursos 2019-2020 o 2020-2021
	314-07317/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions de desinfecció de centres penitenciaris, seus judicials i instal·lacions del Departament de Justícia que ha fet a la Unitat Militar d’Emergències del 13 de març al 21 d’abril de 2020
	314-07616/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar a la Unitat Militar d’Emergències que col·labori en les tasques de desinfecció de seves seus del Departament de Justícia
	314-07617/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les tasques de desinfecció de centres penitenciaris, seus judicials i instal·lacions del Departament de Justícia que han fet empreses privades del 13 de març al 21 d’abril de 2020
	314-07618/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les visites ordinàries dels familiars als interns dels centres penitenciaris el 14 i el 15 de març de 2020
	314-07619/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de contingència previstos pel Departament de Justícia per a afrontar les despeses de prevenció contra la Covid-19
	314-07620/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació o inaplicació dels principis rectors d’actuació establerts en el llibre d’estil de la Corporaci
	322-00185/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius emprats en els espais sobre la pandèmia de la Covid-19
	322-00186/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de desconfinament gradual en els mitjans de la Corporació amb relació a la gestió del personal i les
	322-00187/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses per a protegir els treballadors i mantenir el servei dels mitjans públics durant la pand
	322-00188/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació cultural i infantil
	322-00189/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de l’estat social i democràtic de dret pels mitjans de comunicació gestionats per la Corporac
	322-00190/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el documental El cas Rosell
	322-00191/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació del pressupost de la Corporació i de la programació per la crisi de la Covid-19
	322-00192/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme en els mitjans de la Corporació
	322-00193/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió del documental El cas Rosell, de Víctor Lavagnini
	322-00194/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació dels canals i les emissores dels mitjans de la Corporació
	322-00195/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris periodístics emprats en l’entrevista al president de la Cambra de Comerç de Barcelona en el programa de TV3 «Preguntes freqüents» del 2 de maig de 2020
	323-00244/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats per a l’edició i l’emissió del documental El cas Rosell
	323-00245/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats per a elegir els col·laboradors de TV3 i la manera d’aplicar-los o inaplicar-los els criteris del llibre d’estil de la Corporació
	323-00246/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el documental El cas Rosell
	323-00248/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el lideratge d’audiència i el servei públic durant la pandèmia de Covid-19
	323-00249/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de les noves produccions previstes aturades pel confinament
	323-00250/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència de l’emissora en l’última onada de l’Estudi general de mitjans
	323-00251/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de les diverses graelles de ràdio a les necessitats informatives durant el confinament
	323-00252/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els reptes dels mitjans públics després de la crisi de la Covid-19
	323-00253/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el rigor en la informació en els canals durant la crisi de la Covid-19
	323-00254/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en els canals i sobre les previsions de futur
	323-00255/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en les emissores i sobre les previsions de futur
	323-00256/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació i la manera de treballar en els mitjans digitals i sobre les previsions de futur
	323-00257/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la selecció dels testimonis dels programes destinats a mostrar com la societat catalana viu la crisi de la Covid-19
	323-00258/12
	Substanciació


	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les condicions en què treballen les productores contractades per la Corporació durant la situació generada per la Cov
	325-00094/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les raons per les quals Televisió de Catalunya no transmet en directe les rodes de premsa dels responsables del Govern de l’Estat amb relació a la crisi de la Covid-19
	326-00012/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual la consellera de Cultura no forma part de la comissió del Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social
	314-08247/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions que assumirà el delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea
	314-08248/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la càrrega de treball que han representat, en el període 2018-2020, les funcions que assumirà el delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea
	314-08249/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures adoptades per a combatre la propagació de la Covid-19 en el calendari de les commemoracions oficials previstes per al 2020
	314-08250/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fórmules alternatives i el nou calendari d’activitats i publicacions adoptats per a les commemoracions oficials previstes per al 2020
	314-08251/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents implicats en les commemoracions oficials previstes amb què ha parlat el Departament de la Presidència per a reprogramar o replantejar aquestes activitats
	314-08252/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament de Salut deriva recursos per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa a laboratoris privats de Lleida (Segrià)
	314-08253/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’una màquina per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-08254/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de màquines de la Universitat de Lleida per a fer proves de reacció en cadena de la polimerasa
	314-08255/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats i els centres de recerca que fan proves de reacció en cadena de la polimerasa dins el programa Orfeu
	314-08256/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions que dona a les comissaries perquè puguin assumir el treball administratiu acumulat
	314-08257/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el teletreball del personal administratiu adscrit a les comissaries
	314-08258/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les tasques de seguretat amb les policies locals
	314-08259/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de les denúncies d’infraccions fetes per les policies locals i pels cossos de vigilància
	314-08260/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la Sub-direcció General de Coordinació de Policies Locals en les tasques de seguretat
	314-08261/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el Departament d’Interior de les reclamacions dels cossos de vigilància
	314-08262/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vigilants i els municipis en què tenen presència
	314-08263/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar a les policies locals de la conca d’Òdena durant el confinament d’aquesta zona
	314-08264/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recompensar les hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Esquadra destinats a la conca d’Òdena durant el confinament
	314-08265/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en cas que la situació actual es perllongui
	314-08266/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que reben els aspirants al Cos de Mossos d’Esquadra o a policia local que estaven en període lectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya quan es va declarar l’estat d’alarma
	314-08267/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Departament d’Interior que es van contagiar de Covid-19 a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida (Segrià) i sobre les mesures adoptades
	314-08268/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del primer aïllament d’un treballador de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp) i el nombre d’afectats
	314-08269/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desinfecció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
	314-08270/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincorporació del personal de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
	314-08271/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han detectat nous positius de Covid-19 a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls (Alt Camp)
	314-08272/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les proves de reacció en cadena de la polimerasa als mossos d’esquadra que estan en comissaries mixtes
	314-08273/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament d’una gratificació al Cos de Mossos d’Esquadra per haver participat i col·laborat d’una maner especial durant la crisi de la Covid-19
	314-08274/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mesura aplicada als mossos d’esquadra sospitosos de tenir la Covid-19 de no poder-se reincorporar sense una prova de reacció en cadena de la polimerasa negativa
	314-08275/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el còmput del període d’aïllament prescrit als mossos d’esquadra sospitosos de tenir la Covid-19 com a permís per deures inexcusables
	314-08276/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual es va aturar la realització de proves de reacció en cadena de la polimerasa als mossos d’esquadra el 14 d’abril i es va reprendre el 5 de maig
	314-08277/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al ministre de Sanitat que plantegés un conflicte jurisdiccional davant el Tribunal Suprem amb relació a la competència per a fer les proves de reacció en cadena de la polimerasa
	314-08278/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material que s’ha lliurat al personal administratiu de les comissaries per al desenvolupament de les seves tasques
	314-08279/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis
	314-08280/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis que s’han concedit fins el 18 de maig de 2020
	314-08281/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que s’han acollit als crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 18 de maig de 2020
	314-08282/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diners que s’han mobilitzat dels mil milions d’euros disponibles amb relació a la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis fins el 18 de maig de 2020
	314-08283/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’interès dels crèdits de l’Institut Català de Finances i Avalis
	314-08284/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de comunicació entre els interns dels centres penitenciaris i llurs famílies que s’adoptarà durant les fases del desconfinament
	314-08285/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels contagiats i aïllats al Centre Penitenciari Quatre Camins
	314-08286/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels contractes prorrogats a l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios per a gestionar diversos serveis i residències
	314-08287/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre que va errar quan va donar les dades del recompte d’infectats de Covid-19
	314-08288/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va produir un error en el recompte d’infectats de Covid-19
	314-08289/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es va produir l’error en el recompte d’infectats de Covid-19
	314-08290/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions fetes perquè no es torni a produir cap error en el recompte d’infectats de Covid-19
	314-08291/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació que fa de les dades relatives a la Covid-19
	314-08292/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de fiabilitat de les dades que dona relatives a la Covid-19
	314-08293/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que manté amb els col·lectius de caçadors i la Federació Catalana de Caça
	314-08294/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància, la tradició i la implantació territorial de la caça
	314-08295/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a donar a conèixer la caça i la importància que té en el control cinegètic al territori
	314-08296/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de caça que té previst implantar
	314-08297/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha augmentat les sancions als caçadors
	314-08298/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’un control cinegètic adequat sense el suport i la implicació dels caçadors
	314-08302/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un procés de diàleg amb la Federació Catalana de Caça
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	314-08306/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
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	314-08313/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
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	314-08320/12
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	314-08323/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta hospitalària de pacients amb Covid-19 amb estada a la unitat de cures intensives als hospitals del Servei Català de la Salut
	314-08325/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’alta hospitalària de pacients amb Covid-19 sense estada a la unitat de cures intensives i amb estada de menys de setanta-dues hores als hospitals del Servei Català de la Salut
	314-08326/12
	Formulació: GP CatECP
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de la borsa d’investigadors voluntaris del Col·legi de Biòlegs de Catalunya experts en proves de reacció en cadena per la polimerasa
	314-08330/12
	Formulació: GP CatECP


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu o el criteri periodístic que justifica la tardança en l’emissió del documental El cas Rosell a TV3
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació d’emetre el documental El cas Rosell a TV3 mesos després d’haver estat enllestit
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	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units
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	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units
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	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units
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	325-00113/12
	Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals el director del documental El cas Rosell i les direccions d’Esports i de TV3 no han arribat a u
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris pels quals Televisió de Catalunya no ha fet una cobertura profunda de la ratificació de la sentència del
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha entrevistat l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, amb relació a la sentència del 
	325-00116/12
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	325-00118/12
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