
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions a les co-
marques de muntanya
310-00345/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a la indústria
310-00346/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de l’eclosió 
de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i social
310-00347/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió sanitària de la 
Covid-19
310-00348/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mecanismes de control 
per a evitar la brutalitat policial
310-00349/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera que el Departa-
ment d’Interior afronta els esdeveniments de les darreres setmanes
310-00350/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’educació
310-00351/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sanitaris
310-00352/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a afrontar 
la crisi econòmica i social
310-00353/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les desigualtats i les dis-
criminacions socials
310-00354/12
Substanciació 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració dels seus escrits del passat i sobre el seu futur judicial
317-00203/12
Substanciació 28
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els re-
cursos extraordinaris que la Generalitat destinarà a garantir l’inici del curs escolar 
2020-2021 en les condicions adequades
317-00204/12
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el 
desenvolupament de les reunions de presidents autonòmics
317-00205/12
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
transformacions necessàries per a reforçar i no posar en perill el sistema de salut
317-00206/12
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la divi-
sió del Govern i la seva dedicació a la reconstrucció econòmica i social
317-00207/12
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la unitat i 
l’estratègia conjunta davant l’ofensiva judicial i els embats de l’Estat contra Catalunya
317-00208/12
Substanciació 29

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament d’una 
línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar (Maresme)
314-06399/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de l’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar (Maresme) en la decisió de tancar una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala
314-06400/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van fer reunions amb la co-
munitat educativa abans de decidir tancar una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de 
Vilassar de Mar (Maresme)
314-06401/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació escolar a mitjà ter-
mini a Vilassar de Mar (Maresme)
314-06402/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels endarreriments 
pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del programa Esport Blanc Escolar
314-06535/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis que té previst 
destinar a lluitar contra la violència masclista el 2020
314-06614/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà amb els 
recursos que rep del Pacte d’Estat contra la violència de gènere el 2020
314-06615/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir línies d’ajuts 
extraordinaris i urgents per a reparar equipaments esportius i educatius malmesos 
per la borrasca Gloria
314-06650/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de 
violència masclista que han demanat l’ajut per al pagament del lloguer el 2019
314-06994/12
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de 
violència masclista que s’han beneficiat de l’ajut per al pagament del lloguer el 2019
314-06995/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones a les quals 
s’ha denegat l’ajut per al pagament del lloguer el 2019
314-06996/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a les dones vícti-
mes de violència masclista per al pagament del lloguer el 2018 i el 2019
314-06997/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a salvaguardar la 
salut dels professionals del Servei Català de la Salut que atenen persones afecta-
des pel coronavirus
314-07008/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció, detec-
ció, aïllament i guarició davant de la Covid-19
314-07013/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació i prevenció 
sobre la Covid-19 impartits als funcionaris de presons
314-07018/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors públics 
afectats per la Covid-19 en l’exercici de llur treball
314-07020/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de material sanitari 
als centres de salut i la substitució del personal sanitari confinat per contagi de la 
Covid-19
314-07024/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07029/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Basic Devices està 
registrada a la Generalitat
314-07030/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment administratiu pel 
qual es va fer el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de mate-
rial sanitari
314-07031/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la compra de material 
sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la crisi provocada per la Covid-19
314-07032/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aturar el 
pagament a l’empresa Basic Devices per la compra de material sanitari
314-07033/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va escollir 
l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07034/12
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una denúncia als 
Mossos d’Esquadra per presumpta estafa de l’empresa Basic Devices en la compra 
de material sanitari
314-07035/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha aturat el 
contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari després 
de la presentació d’una denúncia per presumpte frau
314-07036/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la denúncia a l’em-
presa Basic Devices per presumpte frau en la compra de material sanitari
314-07037/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació aportada per l’em-
presa Basic Devices per a refutar el presumpte frau en la compra de material sanitari
314-07038/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la compra de 
material sanitari a l’empresa Basic Devices després de la denúncia presentada per 
presumpte frau
314-07039/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb què ha contactat 
per a la compra de material sanitari per a afrontar la Covid-19
314-07040/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat de llits hospitalaris 
i el mecanisme jurídic pel qual els centres i establiments sanitaris privats i hotels 
es posen a disposició del Departament de Salut i sobre les causes de la manca de 
materials i d’equips de protecció individual a la sanitat pública
314-07041/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la reducció del 100% 
al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses ges-
tores de centres de serveis socials en cas de tancament
314-07072/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors afectats per la reduc-
ció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i 
empreses gestores de centres de serveis socials en cas de tancament
314-07073/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de reduir del 100% 
al 85% l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses gesto-
res de centres de serveis socials en cas de tancament s’ha acordat amb el sector
314-07074/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la reducció del 100% 
al 85% de l’aportació per plaça finançada en el salari dels treballadors socials afec-
tats pel tancament de centres i que ara atenen els usuaris a domicili i reforcen els 
serveis d’atenció social bàsica dels municipis
314-07075/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació pendent a entitats ges-
tores de serveis socials, residencials i assistencials corresponent al 2019
314-07076/12
Resposta del Govern 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de procediment que es va 
realitzar en el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material 
sanitari
314-07077/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comprovació de la solvència i 
els antecedents de l’empresa Basic Devices
314-07078/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació tècnica de l’adjudi-
cació a l’empresa Basic Devices de la compra de material sanitari per valor de 35 
milions d’euros
314-07079/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de 35 milions d’eu-
ros a una empresa que porta més de quatre anys sense acreditar cap activitat i on 
només consta un treballador
314-07080/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es tenia coneixement que a l’ad-
judicar un contracte a l’empresa Basic Devices, es feia un encàrrec a una Societat 
d’Inversió de Capital Variable, que opera des d’un paradís fiscal com Luxemburg
314-07081/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la seguretat jurídica i 
financera del contracte a l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07082/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual amb les em-
preses de Josep Maria Parellada o Roger Parellada
314-07083/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha contactat amb la cartera de 
proveïdors del Departament de Salut per aconseguir material sanitari amb urgència
314-07084/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació d’haver efectuat una 
operació amb sospites de frau
314-07085/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és procedent el fet de declinar 
fer aclariments en roda de premsa sobre el contracte amb l’empresa Basic Devices
314-07086/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des que l’Institut Català de 
la Salut efectua la compra agregada del material de protecció del personal sanitari 
i en fa la distribució als hospitals
314-07087/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compres i la distribució de ma-
terial sanitari efectuades per l’empresa pública Logaritme Serveis Logístics
314-07088/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de material de pro-
tecció als centres sanitaris
314-07089/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’endarreriment en l’ad-
judicació de la darrera compra ordinària de material de protecció per al personal 
sanitari d’octubre del 2019 al 27 de febrer de 2020
314-07090/12
Resposta del Govern 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mascaretes, guants 
i equips de protecció individuals comprats per l’Institut Català de la Salut abans i 
despès que es declarés la situació de pandèmia per la Covid-19
314-07091/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es considera eficient la provisió 
de material de protecció per al personal sanitari
314-07092/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de reacció en la pro-
visió de material de protecció per al personal sanitari quan l’alerta per la Covid-19 
ja arribava a Catalunya
314-07093/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’agilitat en les com-
pres de material als hospitals per fer front a la pandèmia
314-07094/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han sol·licitat 
expedients de regulació temporal d’ocupació en empreses de transport sanitari i en 
alguns centres assistencials després de la publicació de la Resolució SLT/746/2020
314-07107/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el vicepresident 
del Govern i la consellera de Salut van visitar el centre del Servei d’Emergències 
Mèdiques quan ja era evident que calia evitar els desplaçaments
314-07111/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la central de compres 
Logaritme davant la Covid-19
314-07115/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a pro-
tegir les dones prostituïdes que es troben en establiments que han hagut de tancar 
per la Covid-19
314-07191/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació 
a les proves ràpides de detecció de la Covid-19
314-07196/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d’ordinadors del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb connexió de xarxa privada 
virtual que es poden dur a casa dels funcionaris
314-07211/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè les 
llars d’infants puguin cobrar les subvencions del curs passat i de l’actual
314-07393/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la previsió de despesa 
sobre les necessitats de finançament en matèria de salut
314-07478/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que ha destinat a la 
compra de material sanitari de protecció fins al 20 d’abril de 2020
314-07484/12
Resposta del Govern 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la manca de frau 
a la seguretat social en els expedients de regulació temporal d’ocupació que pre-
senten les empreses
314-07570/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que cap treballador 
afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació no està obligat a treballar
314-07571/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes durant l’estat d’alarma per a assegurar que cap empresa de les que han pre-
sentat un expedient de regulació temporal d’ocupació no obliga els seus empleats 
a treballar
314-07572/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions davant les denúncies 
de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga (Osona) i dels treballadors de l’escor-
xador del Grupo Jorge pel possible incompliment de les normes de prevenció sa-
nitàries per l’empresa
314-07575/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impost de successions i donacions
314-07613/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes per 
la Inspecció de Treball des de l’inici de l’estat d’alarma
314-07614/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per a reincorporar els 
treballadors del Departament de Justícia en condicions de seguretat
314-07621/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té sentit continuar apostant a la 
Costa Daurada pel monocultiu turístic internacional
314-07775/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat la condició de persona retornada del 2008 ençà
314-07911/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants que han 
obtingut la condició de persona retornada
314-07912/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat l’ajut previst en el Pla d’ajuda al retorn
314-07913/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a protegir els ca-
talans residents a l’estranger que podrien tornar a Catalunya per la crisi sanitària 
de la Covid-19
314-08127/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació del te-
letreball al Departament de Justícia
314-08128/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre d’ordinadors portàtils 
lliurats al Departament de Justícia seria suficient per a afrontar un possible rebrot 
de la crisi sanitària abans del final d’any
314-08129/12
Resposta del Govern 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació als funcionaris del De-
partament de Justícia dels mitjans informàtics adequats per a evitar un nou col·lapse 
davant la possibilitat d’una nova crisi sanitària
314-08130/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com el Departament de Justícia 
farà que la connexió simultània per a tots els seus treballadors funcioni correctament
314-08131/12
Resposta del Govern 86

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a sortir dels re-
sidents de la residència i centre de dia Fundació Consorts Guasch, de Capellades 
(Anoia)
314-07663/12
Retirada 87

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions a les co-
marques de muntanya
310-00345/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a la indústria
310-00346/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de l’eclosió 
de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i social
310-00347/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió sanitària de la 
Covid-19
310-00348/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mecanismes de control 
per a evitar la brutalitat policial
310-00349/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera que el Departa-
ment d’Interior afronta els esdeveniments de les darreres setmanes
310-00350/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’educació
310-00351/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sanitaris
310-00352/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a afrontar 
la crisi econòmica i social
310-00353/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les desigualtats i les dis-
criminacions socials
310-00354/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 91
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00203/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 91

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació actual
317-00204/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 92

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00205/12
Anunci: SP PPC 92

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00206/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 93

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00207/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 93

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00208/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 93

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència del no-
menament de Clara Ponsatí com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans tenint en 
compte les seves declaracions en un tuit sobre l’impacte de la Covid-19 a Madrid
311-01514/12
Anunci: Susana Beltrán García, juntament amb un altre diputat del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que fan els ciuta-
dans de l’aplicació StopCovid-19Cat i les conclusions que se n’extreuen
311-01519/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la despesa que ha 
comportat la creació de l’aplicació StopCovid-19Cat
311-01520/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de la crisi sa-
nitària provocada per la Covid 19
311-01521/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quin ha estat el volum 
de trucades al serveis del 061, del 112 i del 012 relacionades amb la Covid-19 du-
rant el mes de març
311-01522/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de defunci-
ons a Catalunya durant el mes de març
311-01523/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de defunci-
ons i les causes de la mort de l’1 de març ençà
311-01647/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals sanitaris contagiats per la Covid-19 de l’1 de març ençà
311-01648/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 99
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests per 
a la detecció de la Covid-19 fets als professionals sanitaris
311-01649/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals sanitaris que han estat en quarantena per la Covid-19
311-01650/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri emès pel De-
partament de Salut pel que fa al desenvolupament de l’activitat professional dels 
treballadors sanitaris amb símptomes lleus de Covid-19
311-01651/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a consi-
derar d’alt risc els professionals sanitaris
311-01652/12
Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals contractats durant el març i l’abril del 2020 per a reforçar la plantilla i cobrir 
les baixes laborals del personal d’atenció telefònica del 061
311-01680/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre sobre el nombre de 
professionals contractats durant el març i l’abril del 2020 per a reforçar la plantilla i 
cobrir les baixes laborals del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques
311-01681/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir la desinfecció dels vehicles de transport sanitari durant la crisi 
de la Covid-19
311-01682/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir que els professionals del transport sanitari tinguin els equips de 
protecció per a treballar amb seguretat
311-01683/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions 
fetes a les empreses concessionàries de transport sanitari el març i l’abril del 2020
311-01684/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests de 
detecció del coronavirus fets als professionals del transport sanitari durant la crisi 
de la Covid-19
311-01685/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professio-
nals del transport sanitari que han tingut la baixa per incapacitat laboral transitòria 
per infecció de Covid-19 el març i l’abril del 2020
311-01686/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a con-
tractar empreses privades per a desinfectar centres sanitaris, sociosanitaris i resi-
dències per a gent gran durant la crisi de la Covid-19
311-01687/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la desinfecció 
de centres sanitaris, sociosanitaris i residències per a gent gran per part d’empreses 
privades el març i l’abril del 2020
311-01688/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 105



BOPC 628
19 de juny de 2020

Taula de contingut 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’un comitè 
d’experts per a gestionar la crisi de la Covid-19
311-01690/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la man-
ca de material i els contagis per coronavirus en hospitals, serveis o centres d’aten-
ció primària
311-01691/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de gestió previst 
per a sortir de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
311-01692/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla previst per a mi-
llorar el procés final de la vida durant la pandèmia de Covid-19
311-01693/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hospital de campanya 
de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-01694/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canals de comuni-
cació amb la Unitat Militar d’Emergències amb relació a la construcció de l’hospital 
de campanya de Sabadell (Vallès Occidental)
311-01695/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes amb les 
previsions de necessitat de material sanitari que es van fer al començament de la 
crisi de la Covid-19
311-01696/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes amb les 
previsions de necessitat de material sanitari per la crisi de la Covid-19 que s’han fet 
en acabar la Setmana Santa
311-01697/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
no infectats per coronavirus intervinguts quirúrgicament durant la pandèmia
311-01698/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
no infectats per coronavirus atesos a les consultes externes
311-01699/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
pendents d’atenció sanitària i en llista d’espera
311-01700/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable del pro-
tocol segons el qual no s’havia d’ingressar els pacients més grans de vuitanta anys
311-01701/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contrac-
tes administratius signats amb Basic Devices
311-01702/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió del nombre 
de morts en domicilis des de la declaració de l’estat d’alarma
311-01703/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 112
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres sanitaris 
desinfectats per a evitar la transmissió del coronavirus
311-01704/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la discrepància en les 
dades relatives al nombre de morts, pacients greus i infectats entre l’Ajuntament 
d’Igualada (Anoia), els ajuntaments de la conca d’Òdena i el Departament de Salut
311-01705/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests se-
rològics fets a Catalunya
311-01706/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les modificacions del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 que ha demanat la 
consellera de Salut
311-01707/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa a la qual s’ha 
adjudicat l’aplicació StopCovid-19Cat
311-01708/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’obrir les 
dades de l’aplicació StopCovid-19Cat a grups de recerca
311-01709/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 115

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha decidit obrir 
les escoles quan només resten dues setmanes per a acabar el curs
314-08447/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir les escoles de 
les regions sanitàries que passin a la fase 2 del desconfinament
314-08448/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons pedagògiques i tècniques 
per a obrir les escoles a partir de l’1 de juny a les regions sanitàries que es troben 
en la fase 2 del desconfinament
314-08449/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del benestar dels 
infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió d’obrir les escoles dues setma-
nes abans de l’acabament del curs
314-08450/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a iniciar el curs 
escolar 2020-2021
314-08451/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destinarà als cen-
tres escolars per a iniciar el curs escolar 2020-2021
314-08452/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el currí-
culum escolar per al curs 2020-2021
314-08453/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de contractar més do-
cents per al curs escolar 2020-2021
314-08454/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir el personal 
de suport per al curs escolar 2020-2021
314-08455/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir els vetlla-
dors per al curs escolar 2020-2021
314-08456/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir el servei dels centres d’atenció primària durant l’estat d’alarma
314-08457/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia d’ajuts destinats al paga-
ment del lloguer de l’habitatge
314-08458/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa econòmica per a polí-
tiques d’infància dels darrers cinc anys
314-08459/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació 133/2020, decla-
rada d’emergència, relativa al servei de seguiment de contactes positius per mitjà 
de rastrejadors
314-08460/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la protecció de 
les dades personals amb relació a la contractació 133/2020, relativa al servei de 
seguiment de contactes positius per mitjà de rastrejadors
314-08461/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a respondre a 
les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, naus o edificis abandonats
314-08462/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar a l’em-
presa Ferrovial Servicios el contracte d’emergència per al seguiment i el rastreig 
dels contactes dels casos de Covid-19
314-08463/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Ferrovial Servicios és 
la mateixa que opera al telèfon 061
314-08464/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha ampliat el 
servei del telèfon 061
314-08465/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de l’empresa Ferrovial 
Servicios amb el programa de la Direcció General de Salut Pública sobre els segui-
ments i estudis epidemiològics de la Covid-19
314-08466/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’atenció primària en 
els programes de seguiment dels casos i contactes de la Covid-19
314-08467/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques s’encarrega del seguiment i el rastreig dels casos de Covid-19
314-08468/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques en una central de coordinació extrahospitalària
314-08469/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat del contingut de 
la pàgina idCAT del web de la Generalitat
314-08470/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en la pàgina idCAT 
del web de la Generalitat es deixa lliure la interpretació del país a què pertanyen els 
ciutadans de Catalunya
314-08471/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de la pàgina idCAT 
del web de la Generalitat relativa a la interpretació lliure del país a què pertanyen 
els ciutadans de Catalunya és una pràctica habitual en els continguts oficials de la 
Generalitat
314-08472/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a corregir 
afirmacions com la de la pàgina idCAT del web de la Generalitat, relativa al país a 
què pertanyen els ciutadans de Catalunya
314-08473/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què pertanyen els ciuta-
dans de Catalunya segons la Generalitat
314-08474/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un contracte de 
tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media Group Spain és un contracte de 
publicitat per a una campanya de Turisme de Catalunya
314-08475/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de publicitat que s’ha 
difós pels mitjans de comunicació corresponent al contracte adjudicat a Havas Me-
dia Group Spain
314-08476/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives per als diversos 
mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
314-08477/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a cadascun dels 
mitjans i suports de la campanya de publicitat de Turisme de Catalunya
314-08478/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha fet un contrac-
te amb un procediment negociat sense publicitat amb Ferroser Servicios Auxiliares
314-08479/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’idoneïtat de Ferroser 
Servicios Auxiliares
314-08480/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels costos de la pres-
tació del servei de seguiment de contactes positius amb rastrejadors
314-08481/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics per a vincular 
el servei de seguiment de contactes positius al Servei d’Emergències Mèdiques
314-08482/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties jurídiques en què es 
basa el Departament de Salut per a fer una contractació en què s’hauran d’usar 
dades personals
314-08483/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament de 
Salut coordinarà amb l’atenció primària el seguiment de contactes positius
314-08484/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si externalitzar serveis forma part 
de l’estratègia d’enfortiment de l’atenció primària
314-08485/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió de dades personals d’una 
aplicació mòbil a una empresa privada
314-08486/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solvència en desenvolupament 
tecnològic acreditada per Ferroser Servicios Auxiliares
314-08487/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció de les sol·licituds de re-
coneixement de la situació de dependència
314-08488/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valora-
ció de la dependència que estaven pendents abans de l’estat d’alarma
314-08489/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valora-
ció de la dependència pendents de resoldre’s després de l’estat d’alarma
314-08490/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la llista d’espera per 
a les valoracions del grau de dependència que s’ha produït en els mesos d’atura-
da del servei
314-08491/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb va-
loració de la dependència que estan pendents del programa individual d’atenció
314-08492/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions per a reprendre 
de manera segura les visites domiciliàries dels equips del servei de valoració de la 
dependència
314-08493/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de xoc previstes per 
a reforçar els equips de valoració de la dependència
314-08494/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’adoptaran mesures de reforç 
per a donar resposta als nous programes individuals d’atenció a la dependència
314-08495/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com s’ha fet la formació destinada 
als funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per videocon-
ferència
314-08496/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 141
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials emprats en la forma-
ció dels funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per video-
conferència
314-08497/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de formació impartida als 
funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per videoconferència
314-08498/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de reforç previstes 
davant el col·lapse anunciat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el de-
ganat dels jutjats de Barcelona
314-08499/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a integrar les 
mesures de reforç davant el col·lapse anunciat pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i el deganat dels jutjats de Barcelona
314-08500/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps de cobertura 
de les baixes laborals en l’Administració de justícia
314-08501/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a solucionar 
els desperfectes d’alguns jutjats
314-08502/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inseguretat laboral dels treba-
lladors dels jutjats que tenen desperfectes
314-08503/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament i de la Generalitat al seminari web «L’Estat d’Israel 
i la militarització de la vida»
314-08504/12
Formulació: Susana Beltrán García, juntament amb una altra diputada del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per la Llengua des-
tina una part de les subvencions que rep a l’entitat Plataforma per la Llengua Europa
314-08505/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada al Govern 
d’Espanya amb relació a les iniciatives de comunicació de les delegacions a l’exterior
314-08506/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària «Els ca-
sals seran sempre nostres»
314-08507/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos positius, ne-
gatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre els residents del Centre Sociosa-
nitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de 
l’estat d’alarma
314-08508/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos positius, ne-
gatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre els professionals del Centre Soci-
osanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració 
de l’estat d’alarma
314-08509/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 148
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts entre els resi-
dents del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), 
des de la declaració de l’estat d’alarma
314-08510/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de destinar una línia 
d’ajut econòmica per als restauradors
314-08511/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va autorit-
zar el trasllat de malalts de Covid-19 de les residències de Rubí (Vallès Occidental) 
a l’hospital
314-08512/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic per a dissenyar 
plans d’ocupació local per a activar l’economia de Rubí (Vallès Occidental)
314-08513/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès 
Occidental) amb relació a les residències per a gent gran durant la pandèmia de la 
Covid-19
314-08514/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès 
Occidental) amb relació a les escoles bressol durant la pandèmia de la Covid-19
314-08515/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès 
Occidental) amb relació a l’activació econòmica i industrial durant la pandèmia de 
la Covid-19
314-08516/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc per a 
l’adequació dels centres escolars per al mes de setembre
314-08517/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retorn 
a les escoles i els instituts
314-08518/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell amb relació als centres 
d’atenció primària i els hospitals de la zona durant la pandèmia de la Covid-19
314-08519/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades per a la re-
obertura dels centres escolars i casals d’estiu als municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis-
bal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08520/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva de corresponsabi-
litat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, 
Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per 
a analitzar el final del curs escolar
314-08521/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 154
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials sanitaris que s’han 
enviat als centres d’educació infantil, primària i secundària de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis-
bal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08522/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels cen-
tres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08523/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb els ens locals 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Relli-
nars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les 
desinfeccions i les mesures de protecció per a la reobertura dels centres escolars
314-08524/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la Generalitat 
amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, 
Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per 
a la reobertura de les escoles bressol
314-08525/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha donat als 
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la 
reobertura de les escoles bressol
314-08526/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que es 
destinaran a la desinfecció de les escoles bressol de Sant Cugat del Vallès, Ter-
rassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, 
Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08527/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una dotació extraordi-
nària de mestres d’educació infantil, primària i secundària amb vista a la reobertura 
de les escoles a Terrassa (Vallès Occidental) al setembre
314-08528/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a fer front a l’ade-
quació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès Occidental)
314-08529/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a adequar els 
centres escolars per a l’inici del curs al setembre
314-08530/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Secretaria d’In-
fància, Adolescència i Joventut per a fer front a l’increment de costos de les asse-
gurances de responsabilitat civil que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats 
si es detecta algun cas de coronavirus
314-08531/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols sanitaris previstos 
per als menjadors escolars per a iniciar el curs al setembre
314-08532/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no haver deixat 
actuar la Unitat Militar d’Emergències a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-08533/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no haver deixat ac-
tuar la Unitat Militar d’Emergències a Rubí (Vallès Occidental)
314-08534/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc o un 
fons perquè els ajuntaments puguin sostenir econòmicament les escoles municipals 
de música, d’art, d’educació especial i d’adults
314-08535/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’efectius per a les àrees 
bàsiques de salut de la zona oest del Vallès
314-08536/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alentiment de la recuperació de 
l’activitat habitual al CAP La Sénia
314-08537/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a recuperar 
l’activitat habitual al CAP La Sénia
314-08538/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació parcial del Pla de retorn 
a l’activitat presencial d’atenció primària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-08539/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restitució dels serveis i el nom-
bre d’equips sanitaris a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-08540/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària oberts, 
els horaris d’atenció i el nombre d’equips mèdics de la regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre durant l’estat d’alarma
314-08541/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’atenció primària 
a la Sénia (Montsià) durant l’estat d’alarma
314-08542/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a refor-
çar l’atenció primària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-08543/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres a l’Escola L’Ar-
rabassada, de Tarragona
314-08544/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de les obres 
de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08545/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-2021 a les noves instal·lacions
314-08546/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la queixa que la Junta d’Atenció 
Primària de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida ha tramès als gerents de l’Ins-
titut Català de la Salut
314-08547/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 167
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places i el nombre 
de residents i treballadors afectats per la Covid-19 a la residència per a gent gran 
DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
314-08548/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions a la resi-
dència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), des de 
l’inici de l’estat d’alarma
314-08549/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents de la resi-
dència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), traslladats 
i ingressats a hospitals propers des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08550/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el motiu pel qual s’ha fet 
una intervenció pública del Servei Català de la Salut a la residència per a gent gran 
DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
314-08551/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades al serveis 
d’emergències que s’ha fet des de la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, 
de Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08552/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i recla-
macions interposades contra la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de 
Premià de Mar (Maresme), del 2010 ençà
314-08553/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va dictar la pro-
posta de contractació del servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 
durant el desconfinament
314-08554/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va publicar en 
el portal de la transparència la contractació del servei de seguiment de contactes 
positius de Covid-19 durant el desconfinament
314-08555/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va comunicar a 
Ferroser Servicios Auxiliares l’adjudicació del contracte del servei de seguiment de 
contactes positius de Covid-19 durant el desconfinament
314-08556/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què van començar les 
trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19
314-08557/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui ha elaborat els protocols per 
al seguiment de contactes positius de Covid-19
314-08558/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència en l’àmbit sanitari de 
l’empresa adjudicatària que ha de fer el seguiment de contactes positius de Covid-19
314-08559/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la pròrroga del contracte per a 
la gestió del 061 s’ha fet amb Ferrovial
314-08560/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 173
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es van continuar 
fent trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19 
després que la consellera de Salut ja hagués informat que s’havia rescindit el con-
tracte amb l’empresa
314-08561/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització prevista per a la 
resolució del contracte de seguiment de contactes positius de Covid-19
314-08562/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa adjudicatària del segui-
ment de contactes positius de Covid-19 va treballar abans de la contractació formal
314-08563/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es van fer truca-
des telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19 a perso-
nes que ja feia catorze dies que estaven confinades i estaven controlades per llurs 
centres d’atenció primària
314-08564/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció per a l’Oficina Regi-
onal per a Europa de l’OMS per als anys 2019 i 2020
314-08565/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la qual la Generalitat 
atorga subvencions a l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS
314-08566/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes pels quals la Genera-
litat ha atorgat les subvencions a l’Oficina Regional per a Europea de l’OMS
314-08567/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’esmena en els 
pressupostos del 2020 amb relació a l’increment del complement específic i espe-
cífic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
314-08568/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’incre-
ment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Adminis-
tració de justícia
314-08569/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb els sindicats 
amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels fun-
cionaris de l’Administració de justícia
314-08570/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat sanitària pública derivada 
a empreses privades d’ençà de l’1 de març de 2020
314-08571/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament del sistema 
de provisió de places en el Programa temporal de mesures extraordinàries per a la 
gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
314-08572/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del personal del 
Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en 
l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
314-08573/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 180
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució per departaments 
del Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en 
l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
314-08574/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aprovades per a pal-
liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de les cambreres de pis dels hotels
314-08575/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cambreres de pis 
afectades pel tancament d’hotels que no han pogut cobrar una prestació
314-08576/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva 
de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la pandèmia de Covid-19 en les 
treballadores del sector turístic
314-08577/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garan-
tir els drets laborals i les condicions de treball de les cambreres de pis dels hotels 
en la nova situació sanitària
314-08578/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ga-
rantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les treballadores dels sectors més 
precaritzats
314-08579/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per a les in-
demnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista d’ençà de 
l’aprovació del Decret 80/2015
314-08580/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats destinades als ajuts 
i les indemnitzacions a les dones víctimes de violència masclista d’ençà de l’apro-
vació del Decret 80/2015
314-08581/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts i les indemnitzacions per a 
dones víctimes de violència masclista previstos quan es va aprovar el Decret 80/2015
314-08582/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparen-
tals femenines
314-08583/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparen-
tals femenines que reben un ajut de la Generalitat
314-08584/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que componen 
l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08585/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels profes-
sionals de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08586/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 186
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha posat en 
marxa la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos se-
xuals de Tarragona
314-08587/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en 
marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals de Tarragona
314-08588/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per a gent gran i 
el nombre de places existents
314-08589/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la Catalunya rural
314-08590/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 188

Pregunta al Govern a respondrè per escrit sobre si la criança de cèrvols es consi-
dera una iniciativa ética i de respecte a la biodiversitat
314-08591/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir un volum d’es-
pècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la biodiversitat de la zona
314-08592/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats relacionades amb 
la caça contribueixen al desevolupament rural i milloren la despoblació
314-08593/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que realitza la Conse-
lleria d’Economia per tal de decidir si cal reprogramar o no recursos del Fons Feder 
2014-20 derivant-los a finançar despeses generades per la Covid-19
314-08594/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les Conselleries amb les que es 
posa en contacte la Conselleria d’Economia amb relació a la reprogramció de re-
cursos del Fons Feder 2014-20
314-08595/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments amb què debat la 
possibilitat de reprogramar els recursos no assignats del Fons Feder per a finançar 
les despeses generades per la Covid-19
314-08596/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què va decidir re-
programar tots els recusos no assignats del Fons Feder per a finançar les despeses 
generades per la Covid-19
314-08597/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la comunicació 
oficial als departaments de la reassignació de recursos per a finançar les despe-
ses generades per la Covid-19 es fa posteriorment a la data màxima per a comu-
nicar-ho a l’Estat
314-08598/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera correcte el procedi-
ment seguit amb relació a la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08599/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 193
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren algunes infraes-
tuctures estratègiques per la pèrdua de recursos per la reassignació dels recursos 
del Fons Feder
314-08600/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren determinades 
infraestructures per la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08601/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació perquè els recursos 
del Fons Feder s’assignin als projectes previstos inicialment
314-08602/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada en recerca que repre-
senta la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08603/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments de 
la pèrdua dels recursos del Fons Feder
314-08604/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per a 
compensar els projectes que han perdut els municipis per la reassignació dels re-
cursos del Fons Feder
314-08605/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el director gene-
ral de Promoció Econòmica, Competència i Regulació insisteix que la reassignació 
dels recursos del Fons Feder és obligatòria si l’Estat estableix que és potestatiu de 
les comunitats autònomes
314-08606/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 198

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. 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 els criteris de 
contractació pública de la Corporació
322-00196/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 199

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 rànquing de 
credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la Corporació segons GFK
322-00197/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 199

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 
emprats en el tractament de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
322-00198/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 200

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 
informatiu de la figura de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
322-00199/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 200

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 representació 
administrativa en els mapes de diversos espais dels mitjans públics
322-00200/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 201
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Pregunta a la president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’acord amb 
el Departament de Cultura per a impulsar les produccions audiovisuals en català
322-00201/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 201

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 renúncia 
del director de l’Àrea d’Esports de la Corporació
322-00202/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 202

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reorganit-
zació de l’àmbit esportiu de la Corporació
322-00203/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 202

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 modifica-
cions de la graella de programació per a la pròxima temporada
322-00204/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 203

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista a un condemnat per col·laboració amb ETA en el programa Pre-
guntes freqüents
323-00259/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 203

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista a Jaume Roures en el programa Preguntes freqüents
323-00260/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 204

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a informar de les protestes contra el racisme i els disturbis 
que s’hi van produir
323-00261/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 204

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3
323-00262/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 205

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la seva responsabilitat en l’edició del documental El cas Rosell
323-00263/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 205

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la seva responsabilitat en l’emissió del documental El cas Rosell
323-00264/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 206

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la recuperació de programes a la graella habitual de Catalunya Rà-
dio i les previsions per a la nova temporada
323-00265/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 206

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la programació musical en català a les emissores i els canals de la 
Corporació
323-00266/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 207

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el balanç dels formats i les novetats que s’han posat en marxa durant el pe-
ríode de confinament per la Covid-19
323-00267/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 207
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució del programa informatiu Info K
323-00268/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 207

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures previstes per a evitar que TV3 sigui la televisió de només una 
part de la societat catalana
323-00269/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 208

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les novetats a la programació d’estiu
323-00270/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 208

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el seguiment de la línia d’èxit del programa Info K per a modificar la progra-
mació infantil
323-00271/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 209

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les cerimònies religioses
323-00272/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 209

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el treball per a combatre la invisibilització de col·lectius racialitzats en la pro-
gramació de TV3
323-00273/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 209

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’equitat de tracte i la no-discriminació en els mitjans públics
323-00274/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 210

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 responsable d’auto-
ritzar que el programa Preguntes freqüents dediqués un espai a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol
325-00124/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 210

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
garantir el rigor informatiu i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresident 
de la Generalitat Jordi Pujol en el programa Preguntes freqüents
325-00125/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 211

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la data en què TV3 emetrà 
un programa de 30 minuts o de Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
325-00126/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 212
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions a les comarques de muntanya
310-00345/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a 
la indústria
310-00346/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’aprofitament de l’eclosió de les tecnologies emergents des del punt 
de vista econòmic i social
310-00347/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió 
sanitària de la Covid-19
310-00348/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
mecanismes de control per a evitar la brutalitat policial
310-00349/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera 
que el Departament d’Interior afronta els esdeveniments de les 
darreres setmanes
310-00350/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’educació
310-00351/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis 
sanitaris
310-00352/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos 
per a afrontar la crisi econòmica i social
310-00353/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
desigualtats i les discriminacions socials
310-00354/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració dels seus escrits del passat i sobre el seu futur 
judicial
317-00203/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els recursos extraordinaris que la Generalitat destinarà 
a garantir l’inici del curs escolar 2020-2021 en les condicions 
adequades
317-00204/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el desenvolupament de les reunions de presidents 
autonòmics
317-00205/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les transformacions necessàries per a reforçar i no posar 
en perill el sistema de salut
317-00206/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la divisió del Govern i la seva dedicació a la reconstrucció 
econòmica i social
317-00207/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la unitat i l’estratègia conjunta davant l’ofensiva judicial i 
els embats de l’Estat contra Catalunya
317-00208/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 17.06.2020, DSPC-P 95.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
tancament d’una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar 
(Maresme)
314-06399/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-06399/12, 314-
06400/12, 014-06401/12 i 314-06402/12 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 la reunió del 8 d’octubre de 2018 de la Taula Mixta de Planificació Escolar 
de Vilassar de Mar sobre la programació de l’oferta educativa del municipi per al 
curs escolar 2019-2020, es va acordar l’oferta inicial per als ensenyaments d’educa-
ció secundària obligatòria (ESO), i l’oferta inicial per als ensenyaments d’educació 
infantil i primària, on degut a la davallada demogràfica, tenia un grup menys en el 
primer curs dels ensenyaments d’educació infantil de segon cicle (P3), no obstant, 
aquest grup es tornaria a recuperar per al proper curs escolar 2020-2021.

El 15 d’octubre de 2018 des del Departament d’Educació es va comunicar als 
equips directius de les escoles públiques del municipi de Vilassar de Mar, que es 
reduiria en un grup l’oferta inicial de P3 de l’Escola Pérez Sala.

El 19 de novembre de 2018 en la reunió mantinguda amb representants de l’Ajun-
tament de Vilassar de Mar i del Departament d’Educació, es va acordar mante-
nir l’oferta inicial sense cap reducció i esperar que finalitzes el procés d’admissió 
d’alumnat per al curs escolar 2019-2020.

La relació amb el nombre de sol·licituds de preinscripció per al primer curs 
d’educació infantil de segon cicle (P3) per al curs 2019-2020 al municipi de Vilassar 
de Mar, va ser la següent:

– Col·legi la Presentació: 17
– Escola Pérez Sala: 24
– Escola del Mar: 29
– Escola Vaixell Burriac: 47
– Escola Els Alocs: 42
Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2019-2020, el nom-

bre de vacants a P3 en els centres sufragats amb fons públics del municipi de Vilas-
sar de Mar, va ser d’un total de 33. En conseqüència, es va procedir a la modificació 
de l’oferta inicial reduint 1 grup de P3 a l’Escola Pérez Sala.

En l’oferta inicial del municipi de Vilassar de Mar per al curs escolar 2020-2021, 
l’Escola Pérez Sala té dos grups de P3.

Barcelona, 8 de juny de 2020
Conseller d’Educació, Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar (Maresme) en la decisió de tancar 
una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala
314-06400/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van fer 
reunions amb la comunitat educativa abans de decidir tancar una 
línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar (Maresme)
314-06401/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació 
escolar a mitjà termini a Vilassar de Mar (Maresme)
314-06402/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels 
endarreriments pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del 
programa Esport Blanc Escolar
314-06535/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-06535/12 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Ac– tivitat Física.

Barcelona, 5 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
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Annex
En relació al programa Esport Blanc Escolar, es sol·licita: 
1. En quina data es liquidaran els endarreriments dels anys 2018 i 2019 que possibi-

litin el retorn a l’activitat escolar? 
Del pressupost del 2018, ja s’ha fet el pagament del total de la subvenció a tots els 

Consells Esportius incloent els 20% de la segona part de la bestreta.
Del pressupost del 2019 i després de les verificacions de les justificacions dels 9 

consells esportius que participen al programa: CE del Ripollès, CE del Pallars Jus-
sà, CE del Pallars Sobirà, CE del Solsonès, CE de la Val d’Aran, CE de l’Alt Urgell, 
CE de la Cerdanya, CE de l’Alta Ribagorça i el CE del Bergadà; s’ha efectuat el pa-
gament del 20% del programa EBE, als Consells Esportius del Ripollès, del Pallars 
Jussà i de la Cerdanya.

La resta de Consells Esportius estan en fase de requeriment, no van presentar la 
justificació de forma correcta amb l’informe favorable de l’auditor, i una vegada re-
visades les justificacions s’han fet els requeriments pertinents.

A mesura que ens vagin lliurant les noves justificacions i es contestin aquests 
requeriments, el CCE procedirà a la seva revisió, si les justificacions son correctes 
es fiscalitzaran per part de la intervenció delegada, i posteriorment es procedirà al 
pagament dels 20% restants del 2019, a càrrec al pressupost del 2020.

La data d’aquest pagaments dependrà de la correcta justificació i de la resposta 
als requeriments.

2. Quin és l’import pendent i quina previsió de pagament es te per fer front a l’ac-
tivitat escolar? 

Del pressupost del 2019, import pendent és de 51.926,80 €.
Correspon al pagament del 20% del Programa Esport Blanc Escolar del 2019 

(temporada 2018/2019) dels Consells Esportius que tenen un requeriment degut a 
que no han justificat correctament la subvenció.

El Consells son els següents: 

Conselh Esportiu dera Val d’Aran 6.000,00 €

Consell Esportiu Alt Urgell 9.316,80 €

Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça 2.310,00 €

Consell Esportiu Pallars Sobirà 4.834,40 €

Consell Esportiu del Solsonès 5.677,40 €

Consell Esporiu del Berguedà 23.788,20 €

51.926,80 €

A mesura que ens vagin lliurant les noves justificacions i es contestin aquests 
requeriments, el CCE procedirà a la seva revisió, si les justificacions son correctes 
es fiscalitzaran per part de la intervenció delegada, i posteriorment es procedirà al 
pagament dels 20% restants del 2019, a càrrec al pressupost del 2020.

Pel que fa al pressupost del 2020, per la temporada 2019/2020, el mes de febrer 
van sortir publicades les bases reguladores de la convocatòria de Consells Esportius 
i el mes de maig ha sortit publicada la convocatòria. Tots els Consells Esportius ja 
han tramitat la seva sol·licitud.

Tot i que els pagaments d’aquesta convocatòria estaven previstos per bestreta del 
80% en el moment de la resolució de la convocatòria, aquest any el Consell Català 
de l’Esport ha aconseguit que la bestreta pel Programa d’Esport Blanc Escolar sigui 
del 100% de la quantitat resolta, amb aquesta mesura tots els Consells Esportius po-
dran cobrar el 100% de la subvenció d’EBE en el moment de la resolució.
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Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s’aproven les bases regula-
dores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells 
esportius de Catalunya

En la resolució de les bases es determina que el pagament de la subvenció, gene-
ralment, s’efectua mitjançant dos lliuraments: 

a) El primer, una bestreta inicial del 80% de l’import total de la subvenció con-
cedida que s’efectuarà amb càrrec al pressupost corresponent a l’any natural de 
concessió de les subvencions, per a la qual no s’exigeixen garanties, i que es tramita 
a partir de la concessió de la subvenció. Aquest primer pagament, en concepte de 
bestreta, no es pot tramitar quan els beneficiaris de les subvencions tinguin deutes 
pendents amb el Consell Català de l’Esport per revocació de subvencions en període 
executiu o no ateses en període voluntari, sempre que aquestes no estiguin ajorna-
des, fraccionades o s’hagi acordat la seva suspensió amb ocasió de la impugnació de 
la corresponent resolució de revocació.

b) El segon, del 20% restant, que s’efectuarà amb càrrec al pressupost de l’any 
posterior al de la concessió, que es tramita quan l’entitat beneficiària hagi justificat 
correctament la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de les activi-
tats subvencionades, d’acord amb el que preveu la base 16.

c) Excepcionalment i atesa la singularitat del programa Esport Blanc Escolar, la 
bestreta podrà ser del 100% del import de la subvenció concedida.

Resolució PRE/1063/2020, de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius 
de Catalunya per al desenvolupament dels programes d’esport escolar del curs 2019-
2020 i s’adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment 
per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades 
pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 506262)

En la resolució de la convocatòria s’estableixen el sistema per procedir a la con-
cessió de subvencions pluriennals, en règim de concurrència no competitiva, per als 
consells esportius de Catalunya, per al desenvolupament dels programes d’esport 
escolar del curs 2019-2020 següents: 

1) Suport a la gestió dels consells esportius 
2) Suport al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)
3) Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
4) Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)
La dotació pressupostària màxima aprovada per a la concessió d’aquestes sub-

vencions és de 5.000.000 euros, distribuïts de la manera següent: a) per a l’any 2020, 
la dotació és de 4.100.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 482.0001 
del pressupost del Consell Català de l’Esport de l’any 2020; b) per a l’any 2021, la 
dotació és de 900.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 482.0001 del 
pressupost del Consell Català de l’Esport de l’any 2021, condicionada a l’existència 
efectiva de crèdit.

3. Quin és el motiu per no haver fet els pagaments de les quantitats compromeses 
per dur a terme aquesta activitat escolar? 

Tal com determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
son obligacions de les entitats beneficiaries: 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el compor-
tament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si s’escau, el com-
pliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compli-
ment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan conce-
dent.
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El Consell català de l’Esport com ha òrgan concedent, fa les revisions pertinents 
dels processos de concessió i justificació de les subvencions.

El fet que alguns Consells Esportius encara no hagin cobrat les subvencions es 
deu a que en el procés de justificació se’ls ha executat algun requeriment.

Si aquest Consells Esportius haguessin justificat correctament la subvenció ha 
hores d’ara ja haurien cobrat el 100% de la justificació.

4. Des de la implantació d’aquesta activitat escolar com assignatura obligatòria, 
quines han sigut les aportacions anuals previstes i pagaments realitzats per dur a 
terme aquesta activitat escolar? 

Ara fa pocs dies el 19.02.20 vam contestar la pregunta escrita, amb Número de 
Tramitació: 320-02150 en relació a l’Esport Blanc Escolar, en aquella resposta ja 
vam adjuntar totes les resolucions de concessió de subvencions del 2013 al 2019 de 
les convocatòries de subvencions per a Consells Esportius.

Atentament, 

Barcelona, 4 de juny de 2020
Gerard M. Figueras i Albà, secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis 
que té previst destinar a lluitar contra la violència masclista el 2020
314-06614/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06614/12 i 
314-06615/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per con-següent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de res-pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 11 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En resposta a les esmentades preguntes escrites, sobre quins recursos propis 

té previst el Govern destinar a la lluita contra la violència masclista l’any 2020? 
A quines accions i mesures concretes es destinaran aquests recursos? i quines me-
sures concretes portarà a terme el Govern l’any 2020 amb els recursos que rep del 
Pacte d’Estat contra la violència de gènere? Per quins imports? L’informem del se-
güent.

L’avaluació del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere corresponent a 
l’any 2019 conclou que la despesa realitzada en actuacions de prevenció i atenció a 
les violències masclistes va ser de 37.869.163,50€, dels quals 20.108.249,41 € corres-
ponen a fons de l’Administració de la Generalitat i 17.760.914,09€ corresponen als 
fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere. Aquestes actuacions són les 
previstes en el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019 
(Eix d’Acció 3 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere) més les actua-



BOPC 628
19 de juny de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 35 

cions de prevenció que tot seguit es relacionen corresponents als eixos d’acció 1 i 2 
del Pla estratègic:

1.1.1.1 Seguiment i actualització de les actuacions proposades al Pla per a la 
igualtat de gènere en el sistema educatiu.

1.1.1.3 Impuls del Programa Revoluciona el gènere, de sensibilització i prevenció 
les VM als centres educatius de secundària.

1.2.2.1 Impuls de les actuacions formatives en igualtat de gènere, noves mascu-
linitats, diversitats sexuals i en abordatge de les violències masclistes en joves adre-
çades a professionals de joventut.

1.2.2.2 Formació per a professionals de l’educació en el lleure per al disseny i 
execució de les activitats des de la perspectiva de gènere i de la prevenció de les vio-
lències masclistes.

1.2.2.3 Impuls del Programa 3 Voltes. Assessorament en clau de gènere, per al 
desenvolupament, implantació i avaluació de projectes de prevenció de violències 
masclistes i d’igualtat entre dones i homes joves als ens locals.

1.2.2.4 Elaboració i difusió d’eines i recursos per als professionals de joventut 
per impulsar les relacions igualitàries i la prevenció de violències masclistes en les 
persones joves.

1.2.2.6 Foment del teixit associatiu per impulsar la igualtat d’oportunitats i la 
prevenció de violències masclistes en joves.

1.2.2.7 Foment de la incorporació de la interseccionalitat de gènere en els equi-
paments juvenils.

2.1.2.1 Convocatòria pública d’ajuts a entitats per a la realització de projectes i 
accions de foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral.

En relació a les previsions per a l’any 2020, i malgrat el que s’ha fet constar en 
l’informe de seguiment del Pla estratègic, actualment s’està procedint a un replan-
tejament de totes les actuacions a dur a terme com a conseqüència de les situacions 
generades per la pandèmia del Covid-19. Una part de les actuacions previstes caldrà 
redistribuir-les en funció de les prioritats que es determinin als espais de coordina-
ció constituïts i dels qual formen part els departaments amb competència en l’abor-
datge de les violències masclistes. Tanmateix, es preveu una distribució de fons pel 
que fa a les fonts de finançament similar a la corresponent a la de l’any 2019.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les Dones

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà amb els recursos que rep del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere el 2020
314-06615/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-6614/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
línies d’ajuts extraordinaris i urgents per a reparar equipaments 
esportius i educatius malmesos per la borrasca Gloria
314-06650/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06650/12, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Administracions Lo-
cals i Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
Des de la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de la Presidèn-

cia es gestiona una línia d’ajuts directes per a danys causats per fets climàtics extra-
ordinaris i que va encarada a la reposició d’inversions de titularitat municipal.

El govern del dimarts 9 de juny de 2020 va aprovar una partida de 14 milions 
d’euros provinents del fons de contingència per atendre els ajuts a les infraestructu-
res i equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos els mesos d’oc-
tubre del 2019 i gener del 2020 a causa dels temporals Dana i Gloria.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez, secretari d’Administracions Locals i de Re-

lacions amb l’Aran

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dones víctimes de violència masclista que han demanat l’ajut per al 
pagament del lloguer el 2019
314-06994/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 67827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06994/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06995/12 a 314-
06997/12.

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 va destinar l’any 2018, 379.596 en subvencions de la convocatòria or-
dinària al pagament del lloguer a dones víctimes de violència masclista, als quals 
cal afegir, entre altres, 407.227 euros en ajuts a dones víctimes de violència masclis-
ta residents al parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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L’any 2019, el Govern va destinar 430.956 en subvencions de la convocatòria or-
dinària al pagament del lloguer a dones víctimes de violència masclista, als quals 
cal afegir 394.512 euros en ajuts a dones víctimes de violència masclista residents al 
parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

A banda de les subvencions, l’any 2018 es van lliurar a través de la Mesa de Va-
loració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials 100 habitatges del 
parc gestionat per l’AHC a dones víctimes de violència de gènere, mentre que l’any 
2019 se’n van lliurar 89. Addicionalment, cal considerar les aportacions que l’AHC 
realitza, en el marc de les subvencions a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 
(XHIS), a entitats que treballen exclusivament o parcialment amb dones víctimes 
de violència de gènere.

Pel que fa als ajuts al pagament del lloguer, l’any 2019, entre Prestacions Econò-
miques d’Especial Urgència i prestacions ordinàries, 272 dones víctimes de violèn-
cia masclista varen presentar sol·licitud.

En aquest sentit, entre Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència i presta-
cions ordinàries, 239 dones víctimes de violència masclista varen rebre ajut la paga-
ment del lloguer l’any 2019.

Finalment, cal destacar que no s’ha denegat cap subvenció sol·licitada, i que el di-
ferencial entre 272 sol·licituds de 2019 i 239 prestacions atorgades el 2019 es deu al 
decalatge produït per sol·licituds presentades en una data amb any diferent de l’any 
de la data d’atorgament efectiu.

Barcelona, 8 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
víctimes de violència masclista que s’han beneficiat de l’ajut per al 
pagament del lloguer el 2019
314-06995/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 67827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06994/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
a les quals s’ha denegat l’ajut per al pagament del lloguer el 2019
314-06996/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 67827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06994/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a 
les dones víctimes de violència masclista per al pagament del lloguer 
el 2018 i el 2019
314-06997/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 67827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06994/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a 
salvaguardar la salut dels professionals del Servei Català de la Salut 
que atenen persones afectades pel coronavirus
314-07008/12

Proponent: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07008/12 us in-
formo del següent:

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 314-07008/12 us in-
formo del següent:

Tots els centres hospitalaris que formen part del Sistema de Salut Pública de Ca-
talunya es doten i es proveeixen per a les intervencions professionals del material 
adequat d’acord amb les actuacions que hagin de dur a terme.

L’epidèmia per infecció vírica del Covid-19 exigeix que els professionals, en l’as-
sistència sanitària, adoptin mesures extraordinàries de protecció. L’atenció a per-
sones amb simptomatologia es presta emprant aquestes mesures de protecció, que 
entre d’altres implica l’ús de bates, ulleres o pantalles de protecció, mascaretes (qui-
rúrgiques, FFP1, FFP2, FFP3) i guants.

Setmanalment, de mitjana els hospitals consumeixen 500.000 unitats de mate-
rials de protecció. Ara, en aquesta situació que requereix extremar les mesures, s’ha 
multiplicat per vuit el consum d’unitats per setmana.

La fungibilitat d’aquests materials que diàriament necessita el sistema per fer 
front a l’assistència sanitària i garantir la seguretat dels professionals en la seva ac-
tuació, donades les circumstàncies, n’ha accelerat el consum provocant que s’esgotin 
més ràpidament.

Conseqüentment, hem incrementat les previsions ordinàries de material d’acord 
amb les necessitats de subministrament del sistema, i amb el propòsit de fer front a 
futurs escenaris hem habilitat una unitat de compres centralitzada que diàriament 
s’encarrega d’executar comandes, cercant proveïdors en el mercat internacional que, 
en condicions d’elevada demanda, subministrin els materials amb les màximes con-
dicions de qualitat i fiabilitat.

Barcelona, 29 de maig dde 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció, detecció, aïllament i guarició davant de la Covid-19
314-07013/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07013/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a la prevenció davant el brot de Covid-19 als centres penitenciaris, 
hem pres aquestes mesures:

Hem restringit les sortides i visites a les persones internes. Hem suspès les vi-
sites d’amics i familiars per locutori, els vis a vis i els accessos a les persones que 
realitzen tasques de voluntariat. Només està permès l’accés a persones treballado-
res vinculades a programes específics de reinserció laboral, toxicomanies o delictes 
sexuals.

– També hem suspès temporalment les entrades i sortides de les persones in-
ternes i, com a conseqüència, els trasllats tant dins de Catalunya com al conjunt de 
l’Estat espanyol.

– Hem suspès l’entrada de paquets.
– Hem afavorit el confinament domiciliari dels interns en tercer grau, amb l’apli-

cació de l’article 86.4 del Reglament penitenciari, que permet que les persones que 
es troben en semi-llibertat es quedin a casa si tenen bones avaluacions i bona adap-
tació al règim obert i si disposen d’un domicili adequat. El control es fa per sistemes 
telemàtics.

– Hem suspès la formació professional i ocupacional dels interns.
– D’altra banda, hem incrementat la freqüència de repartiment dels lots higiè-

nics. Als punts comuns on hi ha aigua, hem ordenat que col·loquin dispensadors de 
sabó líquid. També hem ordenat el rentat de les tovalloles personals dels interns amb 
una freqüència d’un cop cada dos dies, com a mínim.

– Hem assegurat una neteja exhaustiva de les superfícies i espais utilitzats pels 
casos en investigació o confirmats. Al primer indici, clausurem aquests espais fins 
la seva neteja i desinfecció. Les gerències del centre penitenciari s’asseguren que 
l’empresa de neteja compleix aquestes instruccions.

– La neteja i desinfecció la realitzen les empreses de neteja que tenen adjudicat 
aquest servei a cada centre, a les quals se’ls ha ampliat el contracte per fer aquestes 
tasques, d’acord amb els protocols professionals corresponents i establerts per les 
autoritats sanitàries. Per fer-ho, utilitzen els desinfectants utilitzats habitualment en 
la neteja dels centres.

– Per finalitzar, hem realitzat una campanya informativa sobre l’epidèmia i una 
d’educació per a la salut entre els penats.

Pel que fa al material de protecció facilitat als equipaments de serveis peniten-
ciaris, ens remetem a la informació que vam facilitar a tots els grups parlamentaris, 
arran de la meva compareixença a la Comissió de Justícia el dia 21 d’abril de 2020, 
que annexem a aquesta resposta.

En relació a la detecció, aïllament i curació, la detecció de casos positius de  
COVID-19 la fan els professionals de salut que treballen als centres penitencia-
ris. Les persones diagnosticades són traslladades al Pavelló Hospitalari Peni-
tenciari de Terrassa (PHPT) o, si presenten símptomes lleus, a la infermeria del 
Centre Penitenciari Brians 2, que s’ha habilitat com a hospital per atendre els 
interns que es trobin en aquesta situació. Aquesta nova unitat de cura i atenció 
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de pacients amb COVID-19 de Brians 2 atendrà interns homes de tots els cen-
tres penitenciaris de Catalunya que no requereixen suport respiratori. També hi 
ingressaran els que ja hagin superat la malaltia, però que no hagin completat la 
quarantena per limitar les possibilitats de contagi a la resta de la població peni-
tenciària.

Així mateix, hem establert una altra unitat per a interns amb símptomes lleus al 
mòdul 4 del CP Quatre Camins.

El primer document de mesures de prevenció per a evitar l’expansió del corona-
virus als centres dependents de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Aten-
ció a la Víctima el vam aprovar, signar i publicar el dia 16 de març de 2020, després 
de la reunió de seguiment del Comitè del Crisi.

El personal sanitari als centres penitenciaris, a data 12 de març de 2020, era el 
següent:

Centre Grup professional Total

EAPP Brians 1 Àrea funcional sanitària A1 11
  Àrea funcional sanitària A2 14
  Tècnic/a especialista grau mig sanitari 15

Total EAPP Brians 1   40

EAPP Brians 2 Àrea funcional sanitària A1 12
Àrea funcional sanitària A2 16
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 23

Total EAPP Brians 2   51

EAPP Dones de BCN (Wad-Ras) Àrea funcional sanitària A1 3
Àrea funcional sanitària A2 3
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 2

Total EAPP Dones de BCN (Wad-Ras)   8

EAPP Joves Àrea funcional sanitària A1 3
Àrea funcional sanitària A2 3
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 2

Total EAPP Joves   8

EAPP Lledoners Àrea funcional sanitària A1 8
Àrea funcional sanitària A2 12
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 13

Total EAPP Lledoners   33

EAPP Ponent Àrea funcional sanitària A1 8
Àrea funcional sanitària A2 11
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 9

Total EAPP Ponent   28

EAPP Quatre Camins Àrea funcional sanitària A1 12
Àrea funcional sanitària A2 16
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 17

Total EAPP Quatre Camins   45

EAPP Puig de les Basses Àrea funcional sanitària A1 8
Àrea funcional sanitària A2 15
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 16

Total EAPP Puig de les Basses   39
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Centre Grup professional Total

EAPP Mas d’Enric Àrea funcional sanitària A1 8
Àrea funcional sanitària A2 11
Tècnic/a especialista grau mig sanitari 12

Total EAPP Mas d’Enric   31

Total   283

Barcelona, 8 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
formació i prevenció sobre la Covid-19 impartits als funcionaris de 
presons
314-07018/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07018/12 us in-
formo del següent:

A causa de la pandèmia, hem hagut d’ajornar la formació –tan presencial com 
virtual– als treballadors penitenciaris.

Tots els professionals sanitaris que formen els diferents Equips d’Atenció Pri-
mària Penitenciària (EAPP) han rebut, en sessió clínica, les recomanacions del ma-
neig de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 mitjançant el «Protocol d’actua-
ció a les presons i centres de justícia juvenil davant casos sospitosos d’infecció pel 
COVID-19». Els centres penitenciaris han fet sessions d’utilització dels EPI, rentat 
de mans, desinfecció d’ulleres, etc. Els hem proporcionat els diferents enllaços web 
d’interès a Canal Salut per disposar del material divulgatiu: posar-se i treure’s els 
EPIS, rentat de mans, infografia (cartells usuaris i espai comú), neteja i desinfecció 
ulleres, etc. També els hem facilitat informació de les diverses actualitzacions que 
s’anaven produint en el Protocol d’actuació, i també en els plans de contingència, 
tant pel que fa als equips d’EAPP com els de Salut Mental.

Hem realitzat sessions clíniques sobre la Unitat COVID de Baixa Complexitat 
als centres de Quatre Camins, Brians 1 i Brians 2.

Pel que fa al material de protecció facilitat als equipaments de serveis peniten-
ciaris, ens remetem a la informació que vam facilitar a tots els grups parlamentaris, 
arran de la meva compareixença a la Comissió de Justícia el dia 21 d’abril de 2020, 
que annexem a aquesta resposta.

Als centres penitenciaris, hem suspès les visites d’amics i familiars per locuto-
ri, les comunicacions familiars i les comunicacions íntimes. Per compensar aquesta 
restricció, hem doblat el nombre de trucades de què disposa cada persona interna 
per parlar amb els seus familiars, passant de 10 a 20 trucades a la setmana, de fins 
a 8 minuts de durada màxima.

D’altra banda, hem posat a disposició de les persones internes un servei de vi-
deotrucades i de videoconferències amb els familiars. Per fer-ho possible, utilitzem 
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els ordinadors dels centres escolars, 210 telèfons mòbils i 2.000 auriculars que el 
Departament de Justícia ha adquirit per a realitzar videotrucades gratuïtes a través 
de l’aplicació WhatsApp. També hem dotat de telèfons mòbils a cada unitat de con-
vivència de centres educatius de justícia juvenil (20 telèfons en total). Els menors i 
joves poden comunicar-se de forma gratuïta per videotrucada de WhatsApp amb els 
familiars fins a quatre cops per setmana.

Per evitar contagis als centres penitenciaris hem pres les mesures següents:
– Com ja hem dit, hem suspès les visites d’amics i familiars per locutori, els vis a 

vis i els accessos a les persones que realitzen tasques de voluntariat. Només es per-
met l’accés a persones treballadores vinculades a programes específics de reinserció 
laboral, toxicomanies o delictes sexuals.

– També hem suspès temporalment les entrades i sortides de les persones inter-
nes, tant de joves com d’adults, conseqüentment, també els trasllats tant dins de Ca-
talunya com al conjunt de l’Estat espanyol.

– Hem suspès l’entrada de paquets perquè no és necessària l’obtenció de cap pro-
ducte de l’exterior. A l’interior dels centres penitenciaris, les persones tenen cobertes 
totes les seves necessitats bàsiques.

– Hem distribuït un document que recull el conjunt de mesures i actuacions di-
rigides a disminuir el risc de propagació i contagis del Covid-19 entre els interns 
adults, joves i menors, i també entre els professionals.

– En cas que hi hagi una persona positiva, aquesta persona s’aïlla i rep l’atenció 
mèdica necessària. Les persones privades de llibertat tenen garantida l’assistència 
sanitària les 24 hores del dia.

– Els interns vulnerables, que tinguin patologies prèvies, passaran el confina-
ment fora de la presó. Concretament onze ho estan fent a casa seva, mentre que cinc 
ho estan fent en pisos extrapenitenciaris, gestionats per entitats socials.

– L’assistència legal es realitza amb mitjans telemàtics i telefònics que garantei-
xen la comunicació entre interns i advocats.

– L’atenció religiosa ha quedat suspesa a l’interior dels centres, però es manté a 
petició individual, mitjançant locutori dels centres.

– Hem dut a terme una campanya d’informació individualitzada a tots els interns 
i internes sobre les mesures preventives a prendre, i consells d’higiene en relació 
amb el SARS-CoV-2. Alhora, Els interns que ho requereixen reben atenció psicolò-
gica individualitzada durant el confinament

– El Departament de Justícia i Salut han convertit la segona planta de les ins-
tal·lacions d’infermeria del CP Brians 2, que estava equipada i en desús, en un hos-
pital per als interns de tot Catalunya que donin positiu de Covid-19 i tinguin símp-
tomes lleus.

– Així mateix, hem establert una nova unitat per a interns amb símptomes lleus 
al mòdul 4 del CP Quatre Camins. Els interns que donen negatiu els traslladem al 
mòdul 1 del mateix centre, que estava buit, a causa de les obres que s’havien de fer 
a la teulada.

– Quan es va iniciar la crisi sanitària vam separar als interns que tornaven de 
permís, sortides de 100.2 o 3r grau durant 14 dies. En l’actualitat, les persones aca-
bades d’ingressar a un centre penitenciari s’ubiquen en un mòdul diferent durant els 
primers 14 dies de la seva estada, separats entre ells i de la resta de la població del 
centre.

– Als mòduls d’ingressos hem millorat els espais, hem instal·lat 301 televisors 
nous i, de moment, hem instal·lat una màquina nova expenedora de productes ali-
mentaris i un dispensador d’aigua al CP Puig de les Basses (al mòdul de joves que 
actualment allotja els ingressos).

– El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha reorientat els tallers de 
confecció dels centres penitenciaris per la fabricació de mascaretes i equipament de 
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protecció per personal sanitari i de les presons i qualsevol altre encàrrec de l’Institut 
Català de la Salut (ICS).

– Hem restringit les activitats grupals a l’interior dels equipaments penitenciaris 
a un màxim de 10 persones amb el límit d’ocupació d’1/3 de l’espai de la sala.

– Hem potenciat també la dinamització d’espais individuals intramodulars i 
l’exercici físic autodirigit amb acompanyament professional

– Hem suspès temporalment les accions formatives de formació professional per 
a l’ocupació (certificats de professionalitat) i la formació relacionada amb les acti-
vitats del CIRE.

– Hem engegat una campanya d’educació per a la salut adreçada a les persones 
internes a través de la difusió de cartells i activitats en petits grups de reflexió i con-
versa.

– Hem facilitat més material d’higiene personal a la població interna. Hem aug-
mentat la freqüència de substitució i neteja de les tovalloles que utilitzen les perso-
nes internes cada dos dies

– Hem adquirit 374 matalassos i 913 coixins per habilitar nous espais dins dels 
centres.

– Hem revisat i ampliat els contractes del servei de neteja per fer actuacions ex-
traordinàries en espais essencials i el contracte de servei d’empreses especialitzades 
en desinfecció i control de plagues.

– Hem planificat un subministrament alternatiu de menjador, via càtering exte-
rior, i hem programat l’abastiment de plats preparats en cas de contingència greu.

– Hem implementat la guia de l’ICS i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
«Recomanacions i maneig de la infecció per coronavirus als centres penitenciaris».

– Utilitzem productes més potents al servei de bugaderia, hem augmentat la fre-
qüència de neteja i ara netegem els uniformes del personal sanitari.

– Hem incorporat el sabó rentamans en envàs dosificador als punts de venda del 
servei de botiga.

Barcelona, 27 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors públics afectats per la Covid-19 en l’exercici de llur 
treball
314-07020/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07020/12 us in-
formo del següent:

Tots els empleats i treballadors públics de la Generalitat han estat afectats per 
l’obligació de limitar la prestació de serveis públics als estrictament necessaris per 
garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i per la restricció 
de la mobilitat del personal amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
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La Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, amb la finalitat de preservar la salut dels empleats públics i contribuir 
a contenir el risc de contagi de la pandèmia, estableix l’elaboració de plans de con-
tingència departamentals on es concreten les activitats i serveis públics considerats 
bàsics i estratègics, per als quals s’han habilitat mesures de reorganització interna 
del personal, com el règim de torns, la fixació d’horaris o la prestació de serveis en 
la modalitat de teletreball. Els empleats no adscrits a aquests tipus de serveis públics 
bàsics i estratègics o que presten serveis en centres de treball tancats per expressa 
disposició de l’autoritat sanitària tenen concedits permisos per deures inexcusables 
de caràcter públic.

Per conèixer les dades sobre empleats públics afectats, a data 20 de març, es pot 
consultar el següent document:

https://drive.google.com/file/d/19nNYrG9QWO_dXO1i7Vsh6ZHihZaeQjSX/view
La Instrucció 3/2020, de 13 de març, de 13 de març, estableix els mecanismes 

per pal·liar els dèficits de personal que puguin ocasionar-se com a conseqüència de 
possibles contagis. En aquest sentit, s’habilita als departaments i organismes autò-
noms l’adopció de mesures de reorganització interna del personal per prestar els 
serveis considerats com a bàsics o essencials en els diferents plans de contingència 
departamental. Podeu consultar els diferents Plans de contingència departamentals 
a l’adreça:

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administraciodi-
gital/teletreball/

D’altra banda, en l’àmbit de la salut, protecció civil i seguretat, el Govern ha 
creat una borsa voluntària de personal que no presta serveis bàsics i estratègics per 
tal que pugui dur a terme, en la modalitat de teletreball i mitjançant el mecanisme 
de l’atribució temporal de funcions, tasques de suport administratiu i tècnic en les 
accions organitzades des del Departament de Salut o el Departament d’Interior amb 
motiu de la pandèmia. La mesura també s’estén a la resta de departaments que tin-
guin necessitat de reforç amb motiu de les mesures adoptades per la COVID-19.

En el mateix sentit, el Govern també ha previst la possibilitat que el personal 
amb dispensa total d’assistència al lloc de treball per l’exercici de funcions sindicals 
pugui, voluntàriament, sol·licitar l’atribució temporal de funcions per a la prestació 
de serveis bàsics i estratègics en aquells àmbits que es considerin deficitaris. Aquest 
personal també pot sol·licitar l’atribució temporal de funcions en la modalitat de te-
letreball en l’àmbit de la salut o en els propis del Departament d’Interior a què fa 
referència el present acord, amb els mateixos termes i condicions.

Segons la informació facilitada pel Departament de Justícia, en els serveis peni-
tenciaris es va fer una revisió de la situació dels interns vulnerables seguint el criteri 
establert per les autoritats sanitàries.

Com a resultat d’aquesta actuació, 11 persones van poder sortir per confinar-se 
als seus domicilis familiars i 5 van ser derivats a unitats dependents. La resta de per-
sones internes vulnerables van ingressar a les infermeries, lliures de COVID, dels 
centres on estaven ingressats.

El protocol preveu dos espais «segurs» per a acollir aquesta població: una planta 
de la infermeria del Centre Penitenciari Lledoners i una planta de la infermeria del  
Centre Penitenciari Puig de les Basses. De moment només s’ha utilitzat la planta  
del Centre Penitenciari Lledoners.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://drive.google.com/file/d/19nNYrG9QWO_dXO1i7Vsh6ZHihZaeQjSX/view
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administraciodigital/teletreball/
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administraciodigital/teletreball/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de 
material sanitari als centres de salut i la substitució del personal 
sanitari confinat per contagi de la Covid-19
314-07024/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07024/12 us in-
formo del següent:

El material amb què es proveeixen els centres sanitaris per protegir l’actuació 
dels professionals en l’assistència sanitària, davant la necessitat d’extremar les pre-
caucions adoptades per possibilitat de contagi arran del SARS-CoV-2, és variable, 
en funció de les intervencions sanitàries realitzades durant la jornada, i d’ençà de 
l’estat d’alerta, oscil·la en el decurs dels dies i en funció dels centres.

Si de mitjana els hospitals del sistema sanitari consumeixen setmanalment 
500.000 unitats de materials de protecció, ara la xifra es multiplica per vuit. Cons-
cients de la fungibilitat d’aquest material i de la necessitat de continuar proveint el 
sistema, més enllà de les comandes ordinàries que gestiona el Servei Català de la 
Salut, hem habilitat una unitat de compres centralitzada, per fer front a les previ-
sions extraordinàries de material necessari, que diàriament realitza comandes per 
abastir el sistema sanitari i que disposi dels recursos necessaris, fent front a l’incre-
ment que comporta la situació actual.

Pel que fa a la substitució del personal sanitari que es troba en situació d’aïlla-
ment per contagi, conscients de l’afectació que té sobre el dispositiu hospitalari el 
fet de no disposar dels recursos humans necessaris quan aquests han hagut de ser 
aïllats, hem procedit a la contractació de nous professionals per reforçar les neces-
sitats d’aquests centres. En el cas de la Conca d’Òdena, amb una major incidència i 
concentració que afecta l’Hospital d’Igualada, hem pres la decisió de reforçar la ne-
cessitat de professionals sanitaris amb professionals de l’Hospital de Bellvitge, per 
continuar l’atenció amb la intensitat requerida.

Des del Departament de Salut hem redactat el Procediment d’actuació enfront de 
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, manual que es troba en revisió 
permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi, 
adreçat als professionals de la salut, tant dels centres públics com privats. Atenent el 
caràcter prioritari d’aquest protocol, que forma part de tot un conjunt de materials 
que realitzem des del Departament adreçats a professionals sanitaris, davant l’afec-
tació de les mesures de confinament sobre serveis bàsics (correus, servei de missat-
geria o distribució), s’ha comunicat la disponibilitat del mateix per via telemàtica di-
recta a tots els centres i professionals del sistema sanitari de Catalunya, així com la 
divulgació d’altres eines i material d’interès per als professionals, accessibles a tra-
vés del web Canal Salut del Servei Català de la Salut i del Departament de Salut, on 
disposen d’un portal específic dirigit a professionals. Per incrementar-ne la difusió 
també hem habilitat una llista de reproducció al canal del Departament de Salut de 
Youtube adreçada als professionals que pública diàriament vídeos divulgatius d’in-
terès específic. Així com a través del Canal Salut, s’informa a tots els professionals 
de centres públics i privats de la creació d’un canal específic a l’App Telegram per 
a dispositius mòbils i tauletes, que notifica directament les actualitzacions de pro-
tocols, alertes, informació, eines i comunicacions d’interès, reforçant la divulgació.

De la mateixa manera que elaborem protocols i eines per als professionals sani-
taris de forma homogènia, sense distinció si treballen en centres públics o privats, 

Fascicle segon
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perquè les seves intervencions professionalment requereixen les mateixes mesures, 
hem de dir que, a data 12 de març, quan es va presentar aquesta pregunta parlamen-
tària, ja aplicàvem des del Departament de Salut les primeres mesures adreçades als 
centres sanitaris privats, contactant-los per disposar dels seus serveis i reforçar el 
sistema de salut públic.

Hem reforçat aquesta actuació sobre el sistema sanitari amb la Resolució del De-
partament de Salut SLT/746/2020, de 18 de març, d’adopció de noves mesures com-
plementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, que con-
sidera les necessàries en matèria assistencial, pressupostària, fiscal i de contractació 
pública per pal·liar-ne els efectes, adreçades a la prevenció i el control de la infecció 
i a donar resposta a determinades necessitats socials.

Posteriorment, la Instrucció 02/2020 del Servei Català de la Salut, d’adopció de 
mesures extraordinàries en matèria de coordinació i ordenació organitzativa dels 
serveis assistencials comunitaris, recull i fa d’obligat compliment aquestes mesures, 
integrant funcionalment al Sistema integral de Salut de Catalunya SISCAT, les mú-
tues d’accident de treball i centres sanitaris privats i, conseqüentment contractant la 
seva activitat.

Més enllà de l’atenció específica a malalts de coronavirus, com els centre privats 
tenen diferents límits de complexitat i d’estructura, inicialment assumeixen activitat 
de baixa intensitat per alliberar el recurs públic més intensiu i que es pugui concen-
trar en l’atenció al Covid-19.

Aquesta integració ha estat progressiva, mitjançant un òrgan de coordinació que 
incorpora en primer lloc els centres més grans, i posteriorment el altres, fins asso-
lir la integració complerta tant financera, operativa, logística com de procediment.

Consegüentment, tots els centres privats segueixen els protocols d’actuació vi-
gents realitzats pel Departament de Salut i estan coordinats amb els serveis de Salut 
Pública, assegurant el compliment que procedimentalment requereixen les actua-
cions sanitàries i les intervencions dels professionals per prestar l’assistència sanità-
ria requerida, adoptant les mesures de protecció convenients en cada cas.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb 
l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07029/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07029/12 a 314-
07040/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La intervenció del Departament de Salut, màxim responsable garant del siste-
ma sanitari, per pal·liar els efectes de la pandèmia per coronavirus l’hem fixada en 
el compromís de continuar donant resposta davant circumstàncies adverses i en la 
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capacitat d’esponjar un increment en xifres indeterminat, prestant en tot moment 
l’assistència sanitària que requereixi la ciutadania.

A mida que s’intensifica la propagació dels contagis, situació pronosticada 
d’acord amb el referent d’Itàlia i els algoritmes emprats científicament per determi-
nar-ne l’evolució, calia preveure, d’una banda la necessitat incremental de disposar 
dels mitjans per fer-ne front i d’altra, de solucions dinàmiques, que operativament 
s’adeqüessin a l’evolució de la incidència vírica i de la seva propagació.

En aquests casos és clau l’aplicació de les mesures de contingència necessàries 
que siguin efectives: actuar amb rapidesa, agilitzar els procediments i flexibilitzar 
les actuacions d’acord amb com evoluciona la situació en el dia a dia i sobre el ter-
ritori.

Per això hem habilitat una unitat de compres centralitzada, per fer front a les 
previsions de material necessari (on, a més del Servei Català de la Salut i l’Institut 
Català de la Salut, participen les tres patronals principals del sector, Unió catalana 
d’Hospitals, Consorci Social i Sanitari de Catalunya i l’Associació Catalana d’En-
titats de Salut), acumulant força negociadora i influència en les compres. Així com 
l’Acord del Govern, de 12 de març, pel qual es declara d’emergència la contractació 
de subministraments i de serveis, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia 
del SARS-CoV-2, de forma centralitzada pel Departament de Salut i les entitats que 
en depenen. D’acord amb el Decret Llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents 
en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, 
que determina que els serveis essencials poden fer ús del mecanisme de la contrac-
tació d’emergència previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, davant la necessitat urgent d’abastir la situació de de-
manda actual i la que es pugui produir en un futur immediat.

Hem estat a l’espera de rebre el corresponent material centralitzat pel Ministerio 
de Sanidad i garantit als territoris en aplicació de l’estat d’alarma. L’Estat ha justi-
ficat l’endarreriment en la distribució de material amb el recompte del mateix, per 
procedir a aplicar una distribució equitativa i solidària entre territoris. Tres dies més 
tard es fa públic que els cossos de seguretat estatals han requisat material sanitari 
amb destinació als hospitals catalans. A la setmana següent, coincidint en la data 
que es formula aquesta pregunta escrita, es fa públic que els primers tests de diag-
nòstic ràpid que l’Estat havia assegurat a les autoritats sanitàries dels territoris, no 
eren fiables en resultat, situació que repercuteix en la provisió d’aquest material, a 
més d’endarrerir la resta d’enviaments de la Xina.

Mentrestant, la unitat de compres ha executat diàriament comandes, cercant pro-
veïdors en el mercat, davant la demanda mundial. La zona de producció d’aquests 
materials, única per a alguns productes, és a la Xina. Evidentment la principal pro-
visió es va destinar al seu país, que des del passat desembre n’ha consumit ràpida-
ment la producció. Des del mes de gener és molt complicat l’aprovisionament de ma-
terials provinents d’aquest estat, perquè l’estoc a les fàbriques va caure ràpidament, 
a la vegada que s’eleva la demanda internacional, generant dificultats d’abastiment.

Conseqüentment, qualsevol situació com la que ens afecta, requereix d’una ges-
tió efectiva dels recursos, en aquest cas materials. Per contrarestar la forta demanda 
i la competència del mercat cal diversificar i ampliar els canals d’abastiment, per 
garantir el subministrament necessari en temps i forma.

Els proveïdors amb els que hem contractat material de protecció sanitària han 
estat: I-Tech Holding Group Limited, Basic Devices  SL, Barna Import Medi-
ca, SA, Biomédica División Hospitalaria, Golden Times Group Limited, Innjoo Tec-
hnology SL, Iberhospitex SA, Molnlycke Health Care, SL, Palex Medical, SA, Del-
talab, SL, Bastos Medical SL, 3M España SL, Productos Climax SA, Productos 
Médicos Hospitalarios SL, Suministros Hospitalarios, SA, Interpharma SA, Gene-
ral de Manipulados Plásticos SA, Fira Internacional de Barcelona, Instrunet Hospi-
tal SLU, Medline International Iberia, SL, Imark-Hospital SL, Suymar Suministros 
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y Maquinaria SCP, Antonio Puig SA, Nte Sener SA, Deltalab SL UTE, Sarstedt   
SAU, Distrauma Medical SL, Biomerieux SA, Ciscar Medical SL, Iturri, SA, Infi-
nite Denim SL, Mevasa Geotextiles SL, B. Braun Medical, SA, Avel·lí Xalabarder 
Miramanda, Intersurgical España, SL, Laboratorios Hartmann, SA, Becton Dickin-
son SA i Dräeger Safety Hispania, SA.

Dilluns 2 de març vam convocar les principals empreses del sector especialitza-
des en aquest tipus de materials de protecció sanitari, en la reunió mantinguda ens 
van manifestar la impossibilitat de garantir el subministrament davant els volums de 
materials que es requereixen per tal d’afrontar la crisi del COVID-19.

L’empresa Basic Devices és importadora de productes sanitaris procedents de la 
Xina. La comanda feta pel Govern de la Generalitat és de quatre milions de mas-
caretes (dos milions de quirúrgiques i dos milions del tipus FFP2) i un milió cin-
quanta-mil dos-cents vuitanta-u vestits de protecció, per valor de 35 milions d’euros. 
L’acord de compra va ser autoritzat el passat 19 de març pel Ministeri de Sanitat, 
d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma.

El dia 20 de març, un cop feta la comanda, quan l’operació encara no s’havia tan-
cat, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda va decidir interposar 
denúncia davant del Cos dels Mossos d’Esquadra per possible estafa en rebre l’ad-
vertència de les entitats financeres que, en fer la comprovació prèvia de l’empresa a 
la base de dades CIRBE (Central d’informació de Riscs del Banc d’Espanya) abans 
de transferir el pagament als operadors, sospiten en veure un període d’inactivitat i 
que no havia realitzat operacions de valor elevat.

Donada aquesta circumstància, des del Departament de Vicepresidència, Econo-
mia i Hisenda, més enllà de formular la corresponent denuncia per protegir l’opera-
ció amb fons públics, van reunir-se amb els responsables de l’empresa Basic Devi-
ces, per exigir detalls de l’operació i documentació acreditativa de la mateixa i fer 
les comprovacions oportunes.

El moment excepcional del mercat internacional per aquest increment en la de-
manda de productes sanitaris i la pressió que viu el sistema sanitari per la fungibi-
litat dels recursos que diàriament consumeix en la prestació d’assistència, requereix 
de rapidesa en el procediment d’abastiment i agilitat en el pagament per fer efectiva 
la provisió, sovint en aquestes circumstàncies un pagament únic i anticipat.

La mateixa empresa havia avançat als proveïdors xinesos 17 milions d’euros per 
garantir la comanda i endegar els tràmits d’autorització administrativa d’un vol aeri 
comercial que transporti el material.

En aquesta reunió, el 22 de març, l’empresa aporta documentació detallant l’ope-
rativa logística −definint la cadena de treball, participants i procediment−, docu-
mentació de l’operació mercantil que concreta l’operativa financera nacional i inter-
nacional, documentació que justifica la naturalesa de la companyia, així com també 
les referències de la societat i persones de contacte amb qui els responsables de l’em-
presa operen amb el mercat internacional per acreditar l’operació, detalls suficients 
que permeten refutar qualsevol indici d’estafa. Fet suficient per a que a l’endemà 
mateix es retirés la denuncia. Des de la posada en marxa d’aquesta operació no s’ha 
produït cap més incidència destacable.

Fins a la data en que es formula aquesta iniciativa, a dia 24 de març, les coman-
des de material arribades de l’Estat suposen només un 10%. Hem ampliat els canals 
de contacte amb tots aquells proveïdors del mercat que garanteixin en temps i forma 
l’aprovisionament del material necessari per la protecció dels professionals sanitaris 
en les actuals circumstàncies. La prioritat és vetllar per fer efectiva la disponibili-
tat del material requerida pels centres del sistema sanitari, d’acord amb les mesures 
extraordinàries d’equips de protecció que requereixen les intervencions i l’assistèn-
cia sanitària als pacients amb Covid-19. Estem prenent les decisions necessàries de 
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compra de material, per evitar el desproveïment del sistema sanitari, amb plenes 
garanties, d’acord amb allò que fixa la normativa vigent.

Barcelona, 8 nde juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Basic 
Devices està registrada a la Generalitat
314-07030/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
administratiu pel qual es va fer el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07031/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la 
compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la 
crisi provocada per la Covid-19
314-07032/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va aturar el pagament a l’empresa Basic Devices per la compra de 
material sanitari
314-07033/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es va escollir l’empresa Basic Devices per a la compra de material 
sanitari
314-07034/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una 
denúncia als Mossos d’Esquadra per presumpta estafa de l’empresa 
Basic Devices en la compra de material sanitari
314-07035/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68059 i 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

Reg. 68059

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 314-07035/12, us 
informo del següent:

Amb relació a una presumpta estafa de l’empresa Basic Devices en la compra de 
material sanitari, el contingut de les gestions fetes i les persones intervinents cons-
ten en diligències policials tramitades a l’autoritat judicial, que en aquest cas és el 
Jutjat d’Instrucció número 18 de Barcelona. És aquest òrgan l’únic destinatari, junt 
amb el fiscal, de la informació i qui ostenta la tutoria i el control de qui ha de conèi-
xer de la causa i les dades que hi conté. El cos de Mossos d’Esquadra no té potestat 
per a informar-ne a cap òrgan aliè al procediment judicial.

Barcelona, 3 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Reg. 68132

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha aturat el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra 
de material sanitari després de la presentació d’una denúncia per 
presumpte frau
314-07036/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la 
denúncia a l’empresa Basic Devices per presumpte frau en la compra 
de material sanitari
314-07037/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
aportada per l’empresa Basic Devices per a refutar el presumpte frau 
en la compra de material sanitari
314-07038/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de 
la compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices després de 
la denúncia presentada per presumpte frau
314-07039/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb 
què ha contactat per a la compra de material sanitari per a afrontar 
la Covid-19
314-07040/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07029/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat 
de llits hospitalaris i el mecanisme jurídic pel qual els centres i 
establiments sanitaris privats i hotels es posen a disposició del 
Departament de Salut i sobre les causes de la manca de materials i 
d’equips de protecció individual a la sanitat pública
314-07041/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07041/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut, en el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 
a Catalunya, i amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, conte-
nir la progressió de la malaltia i fer més robust el Sistema de Salut de Catalunya, ha 
adoptat mesures de caire organitzatiu específiques dels serveis sanitaris de respon-
sabilitat pública, adreçades a garantir una atenció sanitària adequada a la població 
en funció de la situació epidemiològica de cada moment i en previsió dels diferents 
escenaris de futur que es produeixin en relació amb l’epidèmia.

L’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria 
de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasio-
nada per la COVID-19, en l’apartat 8 preveu la posada a disposició de les comunitats 
autònomes dels centres i establiments sanitaris privats, el seu personal i les mútues 
d’accident de treball, i en l’apartat dotzè disposa que correspon a les autoritats sani-
tàries competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions 
i instruccions necessàries per garantir l’eficàcia de les mesures que s’hi contenen.

D’acord amb les dades epidemiològiques disponibles a cada moment i l’anàli-
si constant del comportament de la infecció, davant la previsió d’un increment del 
nombre de casos que pugui portar a la saturació del sistema sanitari, hem fixat la 
intervenció del Departament de Salut, en la capacitat de reacció i, a mesura que hem 
avançat en aquesta línia, en la capacitat de previsió, que ens ha permès adoptar no-
ves mesures d’organització del sistema sanitari perquè pugui assumir la demanda 
creixent d’atenció i el tractament adequat dels casos.

En primer lloc hem previst la necessitat d’agilitzar una solució per als disposi-
tius hospitalaris que ens permetés afrontar des dels dispositius del sistema sanitari 
integral de salut pública de Catalunya la propagació de la infecció vírica. Vam do-
nar instruccions perquè es reorganitzés l’activitat hospitalària i s’aplacés l’activitat 
no urgent. A vint-i-cinc de març, quan es formula la pregunta, tots els hospitals del 
sistema sanitari de Catalunya han reorganitzat les seves unitats de crítics i semi crí-
tics, incrementant les unitat de cures intensives, en molts casos multiplicant fins a 
tres la seva capacitat.

Consegüentment, hem reforçat aquesta actuació sobre el sistema sanitari amb 
la Resolució del Departament de Salut SLT/746/2020, de 18 de març, d’adopció 
de noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2, que considera les necessàries en matèria assistencial, pressupostà-
ria, fiscal i de contractació pública per pal·liar-ne els efectes, adreçades a la preven-
ció i el control de la infecció i a donar resposta a determinades necessitats socials.

La Instrucció 02/2020 del Servei Català de la Salut, d’adopció de mesures extra-
ordinàries en matèria de coordinació i ordenació organitzativa dels serveis assisten-
cials comunitaris, fa efectives aquestes mesures, integrant funcionalment al Sistema 
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integral de Salut de Catalunya SISCAT, les mútues d’accident de treball i centres 
sanitaris privats i, conseqüentment contractant la seva activitat.

La coordinació de tota l’activitat assistencial, en situació d’emergència sanitària, 
és bàsica i imprescindible per incrementar l’efectivitat del sistema sanitari i garantir 
l’eficàcia en l’atenció a la salut de les persones. Integrar tots els recursos sanitaris 
significa crear una gran xarxa assistencial que permet decidir com es coordinen els 
recursos, totes les unitats de crítics i de cures intensives com una única unitat enxar-
xada, assegurant la coordinació de tots els centres amb els serveis de Salut Pública, i  
garantir el compliment de les mesures que requereixen les actuacions sanitàries  
i les intervencions dels professionals per prestar l’assistència sanitària requerida a 
pacients Covid-19.

Cadascun d’aquests centres privats presenta diferents capacitats d’organització 
i d’estructura. En funció d’aquestes, inicialment estan assumint l’activitat de baixa 
intensitat, per alliberar el recurs públic més intensiu i que concentri l’atenció als 
pacients de Covid-19, sens perjudici que puguin atendre necessitats d’activitat d’in-
ternament de crítics si fora convenient, de laboratori d’anàlisis clíniques o d’altres 
activitats sanitàries, pel què el cost anirà en funció de l’activitat contractada.

La integració ha estat progressiva, mitjançant un òrgan de coordinació que ha 
iniciat la incorporació pels centres més grans, i posteriorment els altres, fins asso-
lir la integració complerta, tant financera, operativa, logística com de procediment.

Aquesta ampliació de llits dels centres del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya ha permès derivar pacients a llits de titularitat privada i que, 
a vint-i-cinc de març alguns d’aquests centres tinguin les UCIs plenes al 100% de 
pacients de Covid-19.

D’acord amb aquesta estratègia de gestió dels recursos sanitaris i dels dispositius 
hospitalaris, i d’acord amb el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció 
pel nou coronavirus SARS-CoV-2, redactat pel Departament de Salut i en revisió 
permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es dis-
posi, hem analitzat els criteris d’actuació necessaris per prestar l’atenció adequada 
als pacients de coronavirus en funció dels criteris clínics així com de l’evolució que 
presentin.

Aquests recomanen, per al seguiment dels casos en pacients diagnosticats amb 
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, amb un quadre clínic greu que han requerit 
ingrés hospitalari i que puguin ser donats d’alta si la seva situació clínica ho permet, 
mantenir l’aïllament domiciliari almenys 14 dies des de l’alta hospitalària, amb mo-
nitorització de la seva situació clínica.

Condició que a la vegada que ens ha fet repensar el sistema, hem hagut de po-
sar la màxima atenció en les persones i en les famílies, perquè els criteris clínics 
d’aïllament sovint no s’adeqüen amb les possibilitats o les circumstàncies personals 
d’aquestes persones, ni tampoc els requisits s’adeqüen amb les característiques es-
tructurals de les seves llars o entorns familiars com per fer-les possibles.

D’aquí la decisió presa de medicalitzar els hotels què, a disposició del Depar-
tament de Salut i del sistema sanitari, permeten monitoritzar adequadament la si-
tuació clínica dels pacients i donar resposta a les altes hospitalàries en una segona 
fase. Perquè vetllem per protegir la salut de totes i de tots, però especialment dels 
més fràgils, també dels col·lectius més febles i els vulnerabilitats per circumstàncies 
adverses, que davant d’aquesta situació, necessiten encara més de la nostra ajuda.

L’estructura d’hotels ens permet créixer en capacitat de llits de manera molt im-
portant, més enllà dels límits de l’hospital, d’acord amb les exigències que clínica-
ment comporta la infecció vírica i requereix el tractament del pacient. Cada hotel 
habilitat com a hotel sanitari està vinculat a un hospital i funciona com un annex del 
mateix centre sanitari que fa l’atenció dels pacients traslladats i, quan aquests són 
donats d’alta per l’hospital, reben assistència de l’Atenció Primària. El cost vinculat 
a la prestació d’activitat hospitalària, és assumit directament des del centre sanitari.
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Mentrestant implementàvem aquestes solucions, hem estat a l’espera de rebre 
el material corresponent, centralitzat pel Ministerio de Sanidad i garantit als ter-
ritoris en aplicació del estat d’alarma. L’Estat però ha justificat l’endarreriment en 
la distribució de material amb el recompte del mateix, per procedir a aplicar una 
distribució equitativa i solidaria entre territoris. Tres dies més tard es fa públic que 
les forces policials han requisat una partida de material sanitari destinada als hos-
pitals catalans. A la setmana següent, coincidint en la data que es formula aquesta 
pregunta escrita, es fa públic que els primers tests de diagnòstic ràpid que l’Estat 
havia assegurat a les autoritats sanitàries dels territoris, no eren fiables en resultat, 
situació que repercuteix en la provisió d’aquest material, a més d’endarrerir la resta 
d’enviaments de la Xina.

El material amb que es proveeixen els centres sanitaris per protegir l’actuació 
dels professionals en l’assistència sanitària, davant la necessitat d’extremar les pre-
caucions adoptades per possibilitat de contagi arran del SARS-CoV-2, és variable, 
en funció de les intervencions sanitàries realitzades durant la jornada, i d’ençà de 
l’estat d’alerta, oscil·la en el decurs dels dies i en funció dels centres. Si setmanal-
ment, de mitjana el hospitals consumeixen 500.000 unitats de materials de protec-
ció. Ara, en aquesta situació que requereix extremar les mesures, s’ha multiplicat 
per vuit el consum d’unitats per setmana.

Per això hem habilitat la unitat de compres centralitzada, per fer front a les pre-
visions de mate-rial necessari (d’acord amb les tres patronals principals del sector, 
Institut Català de la Salut, Unió catalana d’Hospitals i Consorci Social i Sanitari de 
Catalunya), acumulant força negociadora i influència en les compres. Des d’ales-
hores, aquesta unitat ha estat executant diàriament comandes, cercant proveïdors 
en el mercat internacional que, en condicions d’elevada demanda, subministrin els 
materials amb les màximes condicions de qualitat i fiabilitat. Diàriament hem estat 
rebent material que, encara que sigui en quantitats inferiors a les desitjades, hem 
anat distribuint entre els dispositius del país, en funció dels seus requeriments i ur-
gència. Conscients que aquest material és fungible, continuem realitzant comandes 
per tal d’abastir el sistema sanitari i que disposi dels recursos necessaris en la situa-
ció actual, vetllant per la seguretat dels professionals en la seva actuació.

I aquestes xifres, d’acord amb l’estat de la situació que hem d’afrontar, són la 
que diàriament estem transmetem a la ciutadania i també als professionals, als qui 
assabentem de manera clara i precisa d’aquesta informació d’interès general, sense 
embuts ni dilacions, d’acord amb els nostres principis de transparència, accés públic 
a la informació, i per sobre de tot, de bon govern. La idoneïtat o la conveniència de 
realitzar una reunió

Més enllà d’aquesta informació exhaustiva, atenent la petició d’una reunió tele-
màtica amb els sindicats que tenen representants unitaris als hospitals de la xarxa 
pública, he d’assabentar-vos que ja estem tenint reunions amb el sector. Des de l’ini-
ci de la pandèmia ens hem reunit amb els sindicats, col·legis, societats científiques i 
amb qui ha estat oportú per la millor contenció i maneig de la situació excepcional 
en la qual ens trobem.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la 
reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les 
factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials 
en cas de tancament
314-07072/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07072/12 juntament amb les: 314-07073/12, 314-07074/12, 314-07075/12 
i 314-07076/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El passat 26 de març vaig signar una Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, 
per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos hu-
mans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa 
de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 que garantia el 100% del paga-
ment dels serveis socials, també d’aquells centres que han hagut de tancar arran de 
l’emergència sanitària. La resolució incorporava també mesures excepcionals que 
van facilitar la reorganització de recursos humans per donar resposta a les neces-
sitats de personal dels centres residencials i l’atenció domiciliària, que continuaven 
funcionant perquè són considerats serveis essencials. Aquesta mesura afectava tant 
els centres públics com privats que configuren el Sistema català de Serveis Socials.

Amb aquesta resolució garantíem el 100% del finançament de tots els serveis 
socials que es presten a la població i alhora fèiem un exercici per aplicar mesures 
excepcionals d’organització i recursos humans per poder aprofitar tot el personal 
disponible. En aquest sentit, el Departament ha abonat el 100% dels imports, encara 
que el servei estigui tancat, per garantir els ingressos al teixit d’entitats que presten 
servei a col·lectius de persones vulnerables. Alhora hem aconseguit que el personal 
dels serveis que no estaven en funcionament poguessin donar suport i incorporar-se 
en altres àmbits on hi havia necessitat, sobretot al sector residencial i l’atenció do-
miciliària.

Finalment, el Govern ha aprovat el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesu-
res complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la COVID-19. L’impacte que està tenint la situació d’emergència 
de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha obligat el Govern a adoptar amb 
la màxima celeritat mesures de caràcter econòmic, social, sanitari i procedimentals 
per intentar pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia. A la vista de l’evo-
lució de la crisi, el Decret llei 19/2020 complementa els decrets llei adoptats pel 
Govern les darreres setmanes amb noves mesures socials i que facilitin la resposta 
sanitària adequada a l’emergència sanitària.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors afectats 
per la reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada 
en les factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis 
socials en cas de tancament
314-07073/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de 
reduir del 100% al 85% l’aportació per plaça finançada en les 
factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials 
en cas de tancament s’ha acordat amb el sector
314-07074/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la 
reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en el 
salari dels treballadors socials afectats pel tancament de centres i 
que ara atenen els usuaris a domicili i reforcen els serveis d’atenció 
social bàsica dels municipis
314-07075/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació pendent 
a entitats gestores de serveis socials, residencials i assistencials 
corresponent al 2019
314-07076/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
procediment que es va realitzar en el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07077/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07077/12 a 314-
07086/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La intervenció del Departament de Salut, màxim responsable garant del siste-
ma sanitari, per pal·liar els efectes de la pandèmia per coronavirus l’hem fixada en 
el compromís de continuar donant resposta davant circumstàncies adverses i en la 
capacitat d’esponjar un increment en xifres indeterminat, prestant en tot moment 
l’assistència sanitària que requereixi la ciutadania.

A mida que s’intensifica la propagació dels contagis, situació pronosticada 
d’acord amb el referent d’Itàlia i els algoritmes que científicament s’han emprat per 
determinar-ne l’evolució, calia preveure, d’una banda la necessitat incremental de 
disposar dels mitjans per fer-ne front i d’altra, de solucions dinàmiques, que ope-
rativament s’adeqüessin a l’evolució de la incidència vírica i de la seva propagació.

En aquests casos és clau l’aplicació de les mesures de contingència necessàries 
que siguin efectives: actuar amb rapidesa, agilitzar els procediments i flexibilitzar 
les actuacions d’acord amb com evoluciona la situació en el dia a dia i sobre el ter-
ritori.

Per això hem habilitat la unitat de compres centralitzada, per fer front a les pre-
visions de material necessari (on, a més del Servei Català de la Salut i l’Institut 
Català de la Salut, participen les tres patronals principals del sector, Unió catalana 
d’Hospitals, Consorci Social i Sanitari de Catalunya i l’Associació Catalana d’En-
titats de Salut), acumulant força negociadora i influència en les compres. Així com 
l’Acord del Govern, de 12 de març, pel qual es declara d’emergència la contractació 
de subministraments i de serveis, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia 
del SARS-CoV-2, de forma centralitzada pel Departament de Salut i les entitats que 
en depenen. D’acord amb el Decret Llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents 
en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, 
que determina que els serveis essencials poden fer ús del mecanisme de la contrac-
tació d’emergència previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, davant la necessitat urgent d’abastir la situació de de-
manda actual i la que es pugui produir en un futur immediat.

Hem estat a l’espera de rebre el corresponent material centralitzat pel Ministerio 
de Sanidad i garantit als territoris en aplicació de l’estat d’alarma. L’Estat ha justi-
ficat l’endarreriment en la distribució de material amb el recompte del mateix, per 
procedir a aplicar una distribució equitativa i solidària entre territoris. Tres dies més 
tard es fa públic que els cossos de seguretat estatals han requisat material sanitari 
amb destinació als hospitals catalans. A la setmana següent, coincidint en la data 
que es formula aquesta pregunta escrita, es fa públic que els primers tests de diag-
nòstic ràpid que l’Estat havia assegurat a les autoritats sanitàries dels territoris, no 
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eren fiables en resultat, situació que repercuteix en la provisió d’aquest material, a 
més d’endarrerir la resta d’enviaments de la Xina.

Mentrestant, la unitat de compres ha executat diàriament comandes, cercant pro-
veïdors en el mercat, davant la demanda mundial. La zona de producció d’aquests 
materials, única per a alguns productes, és a la Xina. Evidentment la principal pro-
visió es va destinar al seu país, que des del passat desembre n’ha consumit ràpida-
ment la producció. Des del mes de gener és molt complicat l’aprovisionament de ma-
terials provinents d’aquest país, perquè l’estoc a les fàbriques va caure ràpidament, 
a la vegada que s’eleva la demanda internacional.

Conseqüentment, qualsevol situació com la que ens afecta, requereix d’una ges-
tió efectiva dels recursos, en aquest cas materials. Per contrarestar la forta demanda 
i la competència del mercat cal diversificar i ampliar els canals d’abastiment, per 
garantir el subministrament necessari en temps i forma.

Dilluns 2 de març vam convocar les principals empreses del sector especialitza-
des en aquest tipus de materials de protecció sanitari, en la reunió mantinguda ens 
van manifestar la impossibilitat de garantir el subministrament davant els volums de 
materials que es requereixen per tal d’afrontar la crisi del COVID-19.

L’empresa Basic Devices és importadora de productes sanitaris procedents de 
la Xina. La comanda feta pel Govern de la Generalitat és de és de quatre milions 
de mascaretes (dos milions de quirúrgiques i dos milions del tipus FFP2) i un mi-
lió cinquanta-mil dos-cents vuitanta-u vestits de protecció, per valor de 35 milions 
d’euros. L’acord de compra va ser autoritzat el passat 19 de març pel Ministeri de 
Sanitat d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’es-
tat d’alarma. L’empresa, inscrita al registre mercantil i amb seu social a Vilafranca 
del Penedès, no presentava irregularitats ni cap incidència als fitxer RAI (Registre 
d’acceptacions d’impagaments).

No obstant, el dia 20 de març, un cop feta la comanda, quan l’operació encara 
no s’havia tancat, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda va in-
terposar denúncia davant del Cos dels Mossos d’Esquadra per possible estafa en 
rebre l’advertència de les entitats financeres que, en fer la comprovació prèvia de 
l’empresa a la base de dades CIRBE (Central d’informació de Riscs del Banc d’Es-
panya) abans de transferir el pagament als operadors, sospiten en veure un període 
d’inactivitat i que no havia realitzat operacions de valor elevat.

Donada aquesta circumstància, des del Departament de Vicepresidència, Econo-
mia i Hisenda, més enllà de formular la corresponent denuncia per protegir l’opera-
ció amb fons públics, van reunir-se amb els responsables de l’empresa Basic Devi-
ces, per exigir detalls de l’operació i documentació acreditativa de la mateixa i fer 
les comprovacions oportunes.

En aquesta reunió, el 22 de març, l’empresa aporta documentació detallant l’ope-
rativa logística −definint la cadena de treball, participants i procediment−, docu-
mentació de l’operació mercantil que concreta l’operativa financera nacional i inter-
nacional, documentació que justifica la naturalesa de la companyia, així com també 
les referències de la societat i persones de contacte amb qui els responsables de l’em-
presa operen amb el mercat internacional per acreditar l’operació, detalls suficients 
que permeten refutar qualsevol indici d’estafa. Fet suficient per a que a l’endemà 
mateix es retirés la denuncia. Des de la posada en marxa d’aquesta operació no s’ha 
produït cap més incidència destacable.

El moment excepcional del mercat internacional per l’elevada demanda de pro-
ductes sanitaris i la pressió que viu el sistema sanitari per la fungibilitat dels recur-
sos que diàriament consumeix en la prestació d’assistència, requereix de rapidesa 
en el procediment d’abastiment i agilitat en el pagament per fer efectiva la provisió, 
sovint en un pagament únic i anticipat.
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L’empresa havia avançat als proveïdors xinesos 17 milions d’euros per garantir la 
comanda i endegar els tràmits d’autorització administrativa d’un vol aeri comercial 
que transporti el material.

Sovint, les condicions d’aquest tipus d’operació, per aquest import i amb aques-
tes condicions de pagament anticipat, no són assumibles financerament per empre-
ses que no siguin societats d’inversió. L’adjudicació de la contractació addueix a 
raons d’urgència en situació d’emergència com la que estem vivint arran de la decla-
ració de pandèmia, d’abast mundial, que ha col·lapsat el mercat de proveïdors, davant 
l’increment de demanda que marca una situació d’avantatge competitiu.

Malgrat les comandes realitzades de forma anticipada cinc setmanes enrere, a 
través de la unitat de compres centralitzada, per afrontar possibles situacions adver-
ses que poguessin donar-se, la fungibilitat d’aquest material sanitari fa que conti-
nuem fent comandes i provisió de material per tal d’abastir el sistema sanitari i que 
disposi dels recursos necessaris en la situació actual, perquè si de mitjana els hos-
pitals consumeixen setmanalment 500.000 unitats de materials de protecció, ara la 
xifra es multiplica per vuit.

Fins a la data en que es formula aquesta iniciativa, les comandes de material 
arribades de l’Estat suposen només un 10%. Hem ampliat els canals de contacte 
amb tots aquells proveïdors del mercat que garanteixin en temps i forma l’aprovi-
sionament del material necessari per la protecció dels professionals sanitaris en les 
actuals circumstàncies. La prioritat és vetllar per fer efectiva la disponibilitat del 
material requerida pels centres del sistema sanitari, d’acord amb les mesures ex-
traordinàries d’equips de protecció que requereixen les intervencions i l’assistèn-
cia sanitària als pacients amb Covid-19. Estem prenent les decisions necessàries de 
compra de material, per evitar el desproveïment del sistema sanitari, amb plenes 
garanties, d’acord amb allò que fixa la normativa vigent.

Diàriament estem transmetem a la ciutadania, de manera clara i precisa, aquesta 
informació d’interès general, sense embuts ni dilacions, però no entrarem al detall 
de comandes concretes on la informació no sigui de rigor i contrastada, d’acord amb 
els nostres principis de transparència, accés públic a la informació, i per sobre de 
tot, de bon govern.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comprovació de la 
solvència i els antecedents de l’empresa Basic Devices
314-07078/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
tècnica de l’adjudicació a l’empresa Basic Devices de la compra de 
material sanitari per valor de 35 milions d’euros
314-07079/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de 35 
milions d’euros a una empresa que porta més de quatre anys sense 
acreditar cap activitat i on només consta un treballador
314-07080/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es tenia 
coneixement que a l’adjudicar un contracte a l’empresa Basic 
Devices, es feia un encàrrec a una Societat d’Inversió de Capital 
Variable, que opera des d’un paradís fiscal com Luxemburg
314-07081/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la 
seguretat jurídica i financera del contracte a l’empresa Basic Devices 
per a la compra de material sanitari
314-07082/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
contractual amb les empreses de Josep Maria Parellada o Roger 
Parellada
314-07083/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha contactat 
amb la cartera de proveïdors del Departament de Salut per 
aconseguir material sanitari amb urgència
314-07084/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
d’haver efectuat una operació amb sospites de frau
314-07085/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és procedent el 
fet de declinar fer aclariments en roda de premsa sobre el contracte 
amb l’empresa Basic Devices
314-07086/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07077/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des que 
l’Institut Català de la Salut efectua la compra agregada del material 
de protecció del personal sanitari i en fa la distribució als hospitals
314-07087/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07087/12 a 314-
07094/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La necessitat d’extremar les precaucions adoptades pels professionals sanitaris 
en les seves intervencions per possibilitat de contagi arran del SARS-CoV-2, ha ele-
vat el consum del material amb que es proveeixen els centres sanitaris per protegir 
l’actuació del personal en l’assistència sanitària.

Si de mitjana els hospitals del sistema sanitari consumeixen setmanalment 
500.000 unitats de materials de protecció, ara la xifra es multiplica per vuit. Cons-
cients de la fungibilitat d’aquest material i de la necessitat de continuar proveint el 
sistema, més enllà de les comandes ordinàries que gestiona l’Institut Català de la 
Salut, hem habilitat una unitat de compres centralitzada per fer front a previsions 
extraordinàries de material.

Fins al febrer de 2020, les compres de material sanitari realitzades responien a 
les comandes ordinàries que preveien la dotació de material suficient per abastir tots 
els dispositius del Sistema de salut pública de Catalunya.

Amb el referent d’Itàlia i d’acord amb els algoritmes científics emprats per estu-
diar la propagació dels contagis i l’evolució de la pandèmia, la darrera setmana de 
febrer incrementem les previsions de comandes de material sanitari.

Consegüentment, des del Departament de Salut vàrem preveure la necessitat 
d’agilitzar una solució i habilitem la unitat de compres centralitzada, per fer front a 
previsions extraordinàries del material necessari. Des d’aleshores aquesta unitat ha 
estat executant comandes per abastir el sistema, cercant proveïdors en el mercat in-
ternacional que, en condicions d’elevada demanda, subministrin els materials amb 
les màximes condicions de qualitat i fiabilitat.

La coordinació de tota l’activitat assistencial, en situació d’emergència sanitària, 
és bàsica i imprescindible per incrementar l’efectivitat del sistema sanitari i garantir 
l’eficàcia en l’atenció a la salut de les persones. Integrar tots els recursos sanitaris 
significa crear una gran xarxa assistencial que permet la coordinació dels mitjans 
i a la vegada la provisió dels recursos necessaris, funcionant com una única unitat 
enxarxada, assegurant la coordinació de tots els centres amb els serveis de Salut Pú-
blica i garantint el compliment de les mesures que requereixen les actuacions sanità-
ries i les intervencions dels professionals per prestar l’assistència sanitària requerida 
a pacients Covid-19.

Així, tots els centres segueixen protocols d’actuació comuns i, en el cas de la 
provisió de material, es coordinen mitjançant la gestió de compres centralitzada 
que opera a partir d’una base de dades on, dos cops per setmana, els centres sanita-
ris indiquen les peticions de material, així com informen diàriament de la variació 
d’estoc disponible. A més de gestionar necessitats urgents per tal que els centres no 
tinguin un trencament en la provisió de material.
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Aquesta gestió centralitzada de compra de material sanitari no substitueix però 
les compres dels centres i entitats sanitàries, estipulades per contracte amb els seus 
proveïdors habituals que els subministren material. El problema rau però en que l’in-
crement generalitzat del consum d’aquests productes ha esgotat l’estoc disponible al 
mercat, dificultant l’aprovisionament de materials. Pel què l’objectiu de centralitza-
ció de les compres és procurar que no es deixi de subministrar material - a major 
volum de la comanda, més garanties de subministrament– i la igualtat de condicions 
per a tots els centres, més enllà de la seva dimensió, en l’accés al material sanitari.

Davant l’increment de demanda es genera un problema d’abastiment. Quan 
rebem material corresponent a comandes fetes amb antelació, sovint són quanti-
tats inferiors a les demanades i l’arribada s’endarrereix respecte la data acordada. 
Conseqüentment, qualsevol situació com la que ens afecta, requereix d’una gestió 
efectiva dels recursos, en aquest cas materials. Per contrarestar la forta demanda i la 
competència del mercat cal diversificar i ampliar els canals d’abastiment, per garan-
tir el subministrament necessari en temps i forma.

Logaritme Serveis Logístics AIE, és una entitat pública que presta serveis logís-
tics i no adquireix materials de protecció directament, sinó que els recepciona, els 
emmagatzema i els distribueix. Aquesta plataforma a través de la que s’articula la pro-
visió de les compres de material sanitari dels dispositius del sistema públic de manera 
ordinària, s’ha aprofitat per articular el sistema de provisió de la unitat de central de 
compres, de comú acord amb les tres patronals principals del sector que hi participen, 
Unió Catalana d’Hospitals, Consorci Social i Sanitari de Catalunya i l’Associació Ca-
talana d’Entitats de Salut. Disposar d’aquesta eina ha permès articular solucions im-
mediates a la demanda de material, de manera àgil, coordinada i escurçant terminis.

La distribució del material als centres sanitaris es realitza, d’acord amb les pe-
ticions que consten a la base de dades, amb una previsió efectiva per a tres dies, tot 
i que en funció de les comandes rebudes dels proveïdors, els criteris de distribució 
que s’apliquen responen a major consum, molts professionals o molts casos.

Fins a la data en que es formula aquesta iniciativa, a dia 25 de març, només un 
10% de les comandes de material han arribat de l’Estat, la resta les ha proveïdes la 
central de compres. Tot i que les comandes de material estiguin arribant més tard 
de l’acordat o en quantitats inferiors a les adquirides –pels problemes d’abastiment 
del mercat internacional−, l’eficiència d’aquesta unitat habilitada per a les compra 
extraordinària de material ha quedat contrastada.

La nostra prioritat és fer efectiva la disponibilitat del material als centres del sis-
tema sanitari, d’acord amb les mesures extraordinàries d’equips de protecció que re-
quereixen les intervencions i l’assistència sanitària, pel què les decisions presses en 
la compra de material, tot i les dificultats inicials d’adaptació al nou sistema per part 
dels centres, han fet possible evitar el desproveïment del sistema sanitari.

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, que estableix a l’article 13 del Capítol III, Trans-
parència en la gestió administrativa, la transparència en la contractació pública, 
la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal específic de contractació pública 
https://contractacio.gencat.cat/ca/inici, per a la difusió de tota la informació de l’ac-
tivitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Ge-
neralitat, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, de les universitats 
públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

Dintre aquest portal de contractació, hem habilitat un visor específic que conté 
tota la informació dels expedients de contractació pública tramitats d’emergència 
per la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, corresponents a aquesta pro-
visió extraordinària de material durant la pandèmia de la Covid-19, disponible al 
següent enllaç:

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contrac-
tes-emergencia-covid-19/

https://contractacio.gencat.cat/ca/inici
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
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L’aplicació permet realitzar la consulta de totes les dades de forma interactiva, 
o bé filtrar-les per data, òrgan de contractació, tipus de contracte, objecte del con-
tracte, etc. Les dades fan referència a contractes tramitats d’emergència fets a partir 
del 12 de març de 2020, data de la publicació del Reial Decret-Llei 7/2020, pel que 
s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Les dades del visor provenen de la Plataforma de Serveis de Contractació Pú-
blica (PSCP), tenen caràcter provisional i varien constantment a mesura que els 
òrgans van incorporant més contractes tramitats d’emergència a la PSCP. Els expe-
dients publicats disposen també d’un enllaç directe amb la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública (PSCP), des d’on descarregar tota la documentació relativa 
a l’expedient de contractació (plecs, resolucions...), informació disponible al perfil 
del contractant.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compres i la 
distribució de material sanitari efectuades per l’empresa pública 
Logaritme Serveis Logístics
314-07088/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
material de protecció als centres sanitaris
314-07089/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’endarreriment en l’adjudicació de la darrera compra ordinària de 
material de protecció per al personal sanitari d’octubre del 2019 al 27 
de febrer de 2020
314-07090/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mascaretes, guants i equips de protecció individuals comprats per 
l’Institut Català de la Salut abans i despès que es declarés la situació 
de pandèmia per la Covid-19
314-07091/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es considera 
eficient la provisió de material de protecció per al personal sanitari
314-07092/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
reacció en la provisió de material de protecció per al personal 
sanitari quan l’alerta per la Covid-19 ja arribava a Catalunya
314-07093/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
d’agilitat en les compres de material als hospitals per fer front a la 
pandèmia
314-07094/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07087/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’han sol·licitat expedients de regulació temporal d’ocupació en 
empreses de transport sanitari i en alguns centres assistencials 
després de la publicació de la Resolució SLT/746/2020
314-07107/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07107/12 us in-
formo del següent:

L’Ordre SND/232/2020 per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos 
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, és de 15 de març. L’apartat vuitè, preveu la posada a disposició de les 
comunitats autònomes dels centres i establiments sanitaris privats, el seu personal 
i les mútues d’accident de treball, i l’apartat dotzè disposa que correspon a les au-
toritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, 
disposicions i instruccions necessàries per garantir l’eficàcia de les mesures que s’hi 
contenen.

Consegüentment, la Resolució del Departament de Salut SLT/746/2020, de 18 
de març, d’adopció de noves mesures complementàries per a la prevenció i el con-
trol de la infecció pel SARS-CoV-2, considera les necessàries de caire assistencial, 
pressupostari, fiscal i de contractació pública adreçades a la prevenció i el control 
de la infecció, pal·liar els efectes i donar resposta a determinades necessitats socials, 
reforçant l’actuació sobre el sistema sanitari.

De conformitat amb aquestes mesures de caire organitzatiu específiques adop-
tades pel Departament de Salut, la Resolució del Servei Català de la Salut, de 21 de 
març de 2020, estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut 
de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i establiments sanitaris pri-
vats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia.

Cronològicament, aquesta successió normativa és la que fa efectiva la posada a 
disposició del sistema sanitari públic dels recursos que siguin necessaris per motius 
de contenció de la malaltia o de descongestió del sistema en funció de les necessi-
tats de cada moment.

Un cop hem tingut coneixement d’aquesta actuació, des del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques ens hem adreçat a les empreses proveïdores de transport sanitari per 
manifestar-los la impossibilitat de fer efectiva qualsevol mesura que afecti l’operati-
vitat del contracte de transport sanitari, menys encara sense cap tipus de comunica-
ció prèvia amb l’administració d’acord amb la relació contractual de gestió de ser-
veis públics, fent-los coneixedors que en l’actual situació, tots els mitjans materials 
i personals del contracte de transport sanitari queden al servei del sistema sanitari 
públic

Tanmateix els hem transmès totes les disposicions normatives que fan efectiu 
l’acompliment d’aquestes obligacions, conseqüència de l’aprovació de l’estat d’alar-
ma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que recull explícitament aquesta exi-
gència adreçada als operadors dels serveis que siguin necessaris per a garantir els 
serveis essencials.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
vicepresident del Govern i la consellera de Salut van visitar el centre 
del Servei d’Emergències Mèdiques quan ja era evident que calia 
evitar els desplaçaments
314-07111/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07111/12 us in-
formo del següent:

L’afectació del virus Covid-19 sobre la salut de les persones, amb major inci-
dència en la salut de les persones fràgils o de les qui pateixen patologies prèvies, ha 
obligat a la sanitat pública a replantejar-se els canals i els mitjans necessaris per fer 
front a la situació i revertir-ne els efectes.

Com a Govern de Catalunya, compromesos amb la nostra gent i amb el nostre 
país, hem treballat per desplegar una política sanitària adequada a les necessitats 
extremes i capaç d’esponjar un increment en xifres de contagis imprevist i indeter-
minat, però sempre donant resposta i prestant l’assistència sanitària que requereix 
la ciutadania.

La nostra prioritat com a Departament de Salut, màxima autoritat garant del sis-
tema sanitari públic, ha estat pal·liar les conseqüències que aquesta pandèmia tingui 
sobre la salut de les persones i la repercussió en el sistema, minimitzar l’impacte, 
evitant els riscos i garantint l’assistència necessària d’acord amb les circumstàncies, 
amb les màximes garanties de qualitat, però també de capacitat del sistema.

Amb aquest propòsit hem habilitat dues unitats estratègiques. La unitat de com-
pres centralitzada, encarregada d’executar les comandes per fer front a previsions 
extraordinàries de material necessari i abastir el sistema, cercant proveïdors en el 
mercat internacional que, en condicions d’elevada demanda, subministrin els mate-
rials amb les màximes condicions de qualitat i fiabilitat. I una central d’operacions, 
que centralitza la recepció de tot el material sanitari, el revisa i en garanteix les con-
dicions òptimes abans de redistribuir-lo, assegurant-ne la fiabilitat i el seu correcte 
funcionament per fer-lo arribar als diferents dispositius del sistema, d’acord amb les 
seves peticions i necessitats.

Des del Departament de Salut canalitzem tota la demanda de material sanitari 
i assistencial, i la resta de material tecnològic ve canalitzada a través dels Departa-
ment de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement, que a 
més han creat un grup de treball per mobilitzar la industria catalana i focalitzar-la 
cap a la producció de material necessari per fer front al coronavirus i crear una au-
tentica estructura de defensa sanitària.

Indubtablement el focus del sistema sanitari està en les persones, però darrera 
aquest sistema també hi ha un engranatge que és qui fa que funcioni. Com a Con-
sellera de Salut, sempre ho he dit i ho continuaré repetint, tots els professionals qui 
formen part del sistema i el fan possible amb el seu esforç i dedicació –siguin in-
fermeres, metgesses, tècniques, personal de suport o professionals d’altres àmbits i 
especialitats−, mereixen el meu reconeixement i el meu agraïment que sempre he 
procurat transmetre’ls-hi en primera persona. I en circumstàncies com les actuals, 
on tots, sense distinció, som part d’aquests serveis essencials, bàsics i necessaris 
per continuar donant resposta, no he dubtat en apropar-me, en aquesta ocasió junt 
amb el Vice-president, per conèixer la seva tasca, la seva feina i interessar-me pel 
seu dia a dia, no només al centre del Servei d’Emergències Mèdiques, a qualsevol 
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dels espais i dispositius habilitats de manera extraordinària per fer front a aquesta 
pandèmia.

Això sí, adoptant sempre les mesures de precaució necessàries, una bona i con-
tínua higiene de mans i la distància de seguretat.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la 
central de compres Logaritme davant la Covid-19
314-07115/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07115/12 us in-
formo del següent:

La necessitat d’extremar les precaucions adoptades pels professionals sanitaris 
en les seves intervencions per possibilitat de contagi arran del SARS-CoV-2, ha ele-
vat el consum del material amb que es proveeixen els centres sanitaris per protegir 
l’actuació del personal en l’assistència sanitària.

Si de mitjana els hospitals del sistema sanitari consumeixen setmanalment 
500.000 unitats de materials de protecció, ara la xifra es multiplica per vuit. Cons-
cients de la fungibilitat d’aquest material i de la necessitat de continuar proveint el 
sistema, hem habilitat una unitat de compres centralitzada per fer front a previsions 
extraordinàries de material.

Fins al febrer de 2020, les compres de material sanitari realitzades responien a 
les comandes ordinàries que preveien la dotació de material amb que s’abasteixen 
els centres del Sistema de salut pública de Catalunya.

Amb el referent d’Itàlia i d’acord amb els algoritmes emprats pels experts per es-
tudiar la propagació dels contagis i l’evolució de la pandèmia, la darrera setmana de 
febrer decidim incrementar les previsions de comandes de material sanitari.

Consegüentment, des del Departament de Salut vàrem preveure la necessitat 
d’agilitzar una solució operativa que assegurés l’abastiment de tots els centres sani-
taris, i habilitem la unitat de compres centralitzada, per atendre les previsions extra-
ordinàries de material necessari. Des d’aleshores aquesta unitat ha estat executant 
comandes per abastir el sistema, cercant proveïdors en el mercat internacional que, 
en condicions d’elevada demanda, subministrin els materials amb les màximes con-
dicions de qualitat i fiabilitat.

La coordinació de tota l’activitat assistencial, en situació d’emergència sanitària, 
és bàsica i imprescindible per incrementar l’efectivitat del sistema sanitari i garantir 
l’eficàcia en l’atenció a la salut de les persones. Integrar tots els recursos sanitaris 
significa crear una gran xarxa assistencial que permet la coordinació dels mitjans i 
a la vegada la provisió dels recursos necessaris.

D’aquesta forma tots els centres segueixen protocols d’actuació comuns i, en el 
cas de la provisió de material, es coordinen mitjançant la gestió de compres centra-
litzada que opera a partir d’una base de dades on, dos cops per setmana, els centres 
sanitaris indiquen les peticions de material, així com informen diàriament de la va-
riació d’estoc disponible. A més de permetre la gestió de necessitats urgents per tal 
que els centres no tinguin un trencament en la provisió de material.
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Qualsevol situació com la que ens afecta, requereix d’una gestió efectiva dels 
recursos, en aquest cas materials. Logaritme, la plataforma que proveeix els dis-
positius del sistema públic i a través de la que s’articula la provisió de les compres 
de material sanitari de manera ordinària, s’ha aprofitat per articular el sistema de 
provisió de la unitat de central de compres, de comú acord amb les tres patronals 
principals del sector que hi participen, Unió Catalana d’Hospitals, Consorci Social i 
Sanitari de Catalunya i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut. Disposar d’aquesta 
eina ha permès articular solucions immediates a la demanda de material, de manera 
àgil, coordinada i escurçant terminis.

Cal apuntar però que Logaritme Serveis Logístics AIE, és una entitat pública 
que presta serveis logístics, per tant no adquireix materials de protecció directament 
sinó que els recepciona, els emmagatzema i els distribueix.

La distribució del material als centres sanitaris es realitza, d’acord amb les pe-
ticions que consten a la base de dades, amb una previsió efectiva per a tres dies, tot 
i que en funció de les comandes rebudes dels proveïdors, els criteris de distribució 
que s’apliquen responguin a major consum, molts professionals o molts casos.

Aquesta gestió centralitzada de compra de material sanitari no substitueix però 
les compres dels centres i entitats sanitàries, estipulades per contracte amb els seus 
proveïdors habituals que els subministren material. El problema rau però en que l’in-
crement generalitzat del consum d’aquests productes ha esgotat l’estoc disponible al 
mercat, dificultant l’aprovisionament de materials. Pel què l’objectiu de centralitzar 
les compres és procurar que no es deixi de subministrar material - a major volum de 
la comanda, més garanties de subministrament– i la igualtat de condicions per a tots 
els centres, més enllà de la seva dimensió, en l’accés al material sanitari.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a protegir les dones prostituïdes que es troben en 
establiments que han hagut de tancar per la Covid-19
314-07191/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07191/12.

Des del dia 13 de març es van iniciar les mesures necessàries per mantenir el 
funcionament dels serveis a les dones en situació de violència masclista en tot el ter-
ritori, també en Estat d’Emergència i contra el COVID-19. També es van intensifi-
car les coordinacions amb ICD, interdepartamentals, amb els ens locals (les quatre 
Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-
talunya i Ajuntament de Barcelona).

El Departament de Treball, Afers Social i Famílies i l’ICD s’han coordinat per a 
la gestió dels recursos d’emergència necessaris per atendre les situacions sobrevin-
gudes en les quals es troben les dones en situacions específiques, com és el cas de 
les dones que exerceixen la prostitució, especialment davant de confinament produït 
per la pandèmia del Covid-19.
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Així doncs, en el marc dels espais de coordinació amb departaments, ens lo-
cals i el Consell Nacional de Dones de Catalunya, impulsats per l’Institut Català de 
les Dones, articulat en període de confinament i desescalada, s’ha abordat aquesta 
qüestió de les dones afectades per tràfic i explotació sexual i/o prostitució. En aquest 
sentit, s’ha reforçat el seguiment des del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i de les coordinacions territorials de l’ICD en els territoris amb més presència 
de clubs i dones per tal de procurar un millor accés als serveis per part de les dones. 
Cal destacar el fet que a Catalunya totes les dones que pateixen violència masclista 
en qualsevol forma i àmbit tenen accés als serveis d’atenció de violència masclista; 
fet que no succeeix a nivell estatal.

Aquesta coordinació i la creació d’espais de debat i de tractament de la informa-
ció ens ha permès compartir recursos i informacions bàsics per preparar i respondre 
a les demandes possibles. Concretament en el cas de les dones en situació de pros-
titució continuen els serveis i taules de treball habituals i que es gestiona des dels 
propis territoris amb la participació del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. També s’han posat a disposició de les entitats que treballen amb les dones els 
recursos habitacionals necessaris en cas d’emergència o urgència que no poguessin 
cobrir els Serveis Socials municipals.

I en últim terme, s’està participant en el desenvolupament i posada en marxa del 
«Plan de contingencia de violencia de género ante la crisis del COVID-19: medidas 
adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contex-
tos de prostitución» amb l’ICD, les organitzacions i el Ministerio de Igualdad.

Barcelona, 11 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes amb relació a les proves ràpides de detecció de la Covid-19
314-07196/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07196/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut, en el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 
a Catalunya, i amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i 
contenir la progressió de la malaltia, ha adoptat mesures específiques adreçades a 
garantir una atenció sanitària adequada a la població en funció de la situació epi-
demiològica de cada moment i en previsió dels diferents escenaris de futur que es 
produeixin en relació a l’epidèmia.

A data 31 de març, quan es formula la pregunta, el gràfic de l’evolució del nom-
bre de contagis mostra una línia amb una progressió ascendent que revela que ens 
trobem en una fase de propagació del nombre d’infectats, lluny d’assolir encara el 
pic de la pandèmia i una fase d’estabilització, a partir de la que s’iniciï una regressió 
del nombre de contagis. Per tant la situació indica la conveniència de prioritzar en 
tests que facilitin una resposta immediata i revelin, mitjançant el resultat, si la per-
sona pateix infecció, per procedir al seu aïllament i al dels seus contactes, i a l’ob-
servació del malalt per seguir la seva evolució.
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Estem incrementant la capacitat del sistema de fer proves PCR (Reaccions en 
Cadena per la Polimerasa) a mesura que augmenten el nombre de contagis. Aquest 
tipus de prova és la que té una fiabilitat de resultat més elevada tant per a casos po-
sitius com per a casos negatius. En canvi, l’obtenció del resultat de la prova és més 
lent, perquè cal l’anàlisi de la mostra i cultivar-la al laboratori per a l’obtenció del 
resultat.

Si volem una resposta intensiva, incrementar el nombre de proves i accelerar-ne 
el resultat, reduint el temps per obtenir-lo, hem de remetre’ns als tests ràpids. Però 
estem avaluant la viabilitat d’aquesta opció perquè de la mateixa manera que ens 
trobem davant d’un virus nou, també ho són les eines per detectar i diagnosticar i 
cal provar prèviament els tests, sotmetre’ls a control i assegurar la seva fiabilitat per 
tenir totes les garanties.

Arran de l’aprovació de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de 
març, que centralitza les competències (art. 8 i art. 12), el govern espanyol opta pels 
tests ràpids com una peça clau per detectar el virus. No obstant aquest tipus de test 
necessiten d’una sensibilitat de detecció superior al 80% per tal que siguin fiables en 
el resultat. Circumstància que va fer que el passat 26 de març haguessin de retornar 
els tests ràpids adquirits, perquè només tenien un 30% de sensibilitat per detectar el 
virus (davant del 80% que garantien).

Aquest fet ha repercutit en un endarreriment en la provisió d’aquest material, 
adquirit directament des del Departament de Salut, i en la resta de comandes fetes 
a la Xina.

Fins al moment, les primeres comandes de tests ràpids que han arribat a Cata-
lunya s’han sotmès al preceptiu control de fiabilitat (25.000 tests a l’Hospital Vall 
d’Hebron, i a l’espera d’aquest resultat per remetre a control els altres 25.000 més 
d’un altre proveïdor). També els tests ràpids que va rebre la Diputació de BCN per 
fer arribar als ajuntaments, s’han remès a l’Hospital de Bellvitge per ser sotmetre’ls 
a control de fiabilitat, perquè aquest requisit és necessari abans d’emprar-los.

Barcelona, 29 de maig de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
d’ordinadors del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda amb connexió de xarxa privada virtual que es poden dur a 
casa dels funcionaris
314-07211/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07211/12 us in-
formo del següent:

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda disposa de 827 
ordinadors portàtils i 724 connexions VPN donades d’alta. La diferència és deguda 
a què no tots els servidors públics requereixen de VPN per treballar.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè les llars d’infants puguin cobrar les subvencions 
del curs passat i de l’actual
314-07393/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07393/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació s’ha fat els tràmits necessaris per avançar el 
pagament de la subvenció atorgada per al curs 2018-2019. Actualment, s’està fent 
efectiu el pagament de la subvenció en tots aquells casos en que la documentació 
presentada per a justificar la subvenció és correcta. En la resta de casos, es farà efec-
tiva en el moment en què s’hagi regularitzat aquesta justificació.

El cobrament de la subvenció corresponent al curs 2019-2020 no es pot gestionar 
fins que aquest hagi finalitzat. Un cop finalitzat, des del Departament d’Educació 
s’intentarà avançar tant com sigui possible l’abonament de la subvenció atorgada.

Barcelona, 7 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la 
previsió de despesa sobre les necessitats de finançament en matèria 
de salut
314-07478/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07478/12 us in-
formo del següent:

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va plantejar dife-
rents hipòtesis sobre l’impacte que l’emergència sanitària podria tenir en la despesa 
del Departament de Salut, en funció de la durada i la intensitat de la crisi.

La despesa meritada de Salut de l’any 2019 ha estat de 11.007,7 milions d’euros, 
fet que representa una despesa mensual de 917,3 milions d’euros.

Es va estimar, a partir de la despesa habitual, que la despesa addicional derivada 
de la COVID-19 podia tenir un cost estimat d’uns 1.835 milions d’euros.

La major despesa es produeix, bàsicament, en els següents components:
– Contractació de nous professionals.
– Compra de material sanitari (entre d’altres: bates per a protecció de profes-

sionals, proves i equip detecció PCR, equips ventilació, mascaretes FFP2 i FFP3; 
equips de protecció individuals, etc).

– Recollida i tractament de residus.
– Neteja i sanejament i bugaderia.
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– Difusió i informació al ciutadà (producció gràfics, comunicació xarxes so-
cials).

– Habilitació d’espais addicionals (Hospital Fira Salut Barcelona, allotjaments en 
hotels, pavellons de salut, etc).

Aquesta estimació inclou l’efecte (en sentit contrari) per l’ajornament de despesa 
derivada de la menor activitat sanitària no urgent i no prioritària, durant la fase més 
aguda de la pandèmia.

Les estimacions s’aniran actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que 
ha destinat a la compra de material sanitari de protecció fins al 20 
d’abril de 2020
314-07484/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07484/12 us in-
formo del següent:

Entre el 12 de març i el 20 d’abril els pagaments efectuats per sol·licitud urgent 
de centres gestors que ens consta com a material sanitari van sumar un total de 211 
milions d’euros. En aquest període es van produir devolucions d’alguna d’aquestes 
operacions de compra per un import de 24 milions d’euros, i per tant el total net re-
sultant per al període és de 187 milions d’euros.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la manca de frau a la seguretat social en els expedients de regulació 
temporal d’ocupació que presenten les empreses
314-07570/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07570/12 juntament amb les: 314-07571/12 i 314-07572/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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El control del frau en l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció i la detecció d’aquestes irregularitats entra dins de l’àmbit d’actuació de la com-
provació d’incompliments en matèria de Seguretat Social i del frau en les presta-
cions per desocupació, matèria que és una competència de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat, no de la Inspecció de Treball 
de Catalunya, tal com es va establert en el Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, 
sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de fun-
ció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat. L’Annex I determina, 
sense perjudici de la necessària coordinació i col·laboració amb l’Administració de 
l’Estat, el traspàs a la Generalitat i, per tant, de la Inspecció de Treball de Catalunya 
de les matèries relatives a relacions laborals, ocupació, treball d’estrangers i segu-
retat i salut laboral.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat està duent a terme una 
campanya específica per al control de moviments d’afiliació/alta posteriors a la de-
claració de l’estat d’alarma del 100% dels ERTES Convid19 en els quals l’Autoritat 
Laboral ha demanat informe.

Per a aquesta campanya, entre els criteris d’actuació, a més de la comprovació 
sobre la correcta procedència de l’afiliació/alta de treballadors amb posterioritat a 
l`Estat d’Alarma, es comprovaran les bases reguladores de la prestació d’atur facili-
tades per les empreses al SEPE, i també la compatibilitat de la prestació d’atur amb 
la continuïtat en el treball. Aquesta comprovació es farà necessàriament per visita, 
ja que es farà mentre els treballadors tenen els contractes suspesos per l’ERTE, de 
tal manera que sigui el més efectiva possible.

Barcelona, 4 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
que cap treballador afectat per un expedient de regulació temporal 
d’ocupació no està obligat a treballar
314-07571/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07570/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes durant l’estat d’alarma per a assegurar 
que cap empresa de les que han presentat un expedient de regulació 
temporal d’ocupació no obliga els seus empleats a treballar
314-07572/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07570/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions davant 
les denúncies de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga (Osona) 
i dels treballadors de l’escorxador del Grupo Jorge pel possible 
incompliment de les normes de prevenció sanitàries per l’empresa
314-07575/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07575/12.

D’acord amb les mesures extraordinàries adoptades per la contenció del nou co-
ronavirus en el marc de l’actual crisi sanitària pel Pla de contingència del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies sobre mesures preventives, de protecció 
i organitzatives d’aplicació al seu personal amb motiu de l’epidèmia de coronavi-
rus SARS-CoV-2, aprovat per Resolució del Secretari General del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de 14 de març de 2020, i tenint en compte el criteri 
establert per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat, les pautes d’ac-
tuació per a la Inspecció de Treball de Catalunya derivades de demanda externa es 
distingeix entre les urgents i les que no tenen aquest caràcter.

Així, la Inspecció de Treball de Catalunya va dictar unes pautes d’actuació da-
vant aquesta situació d’urgència:

– En qualsevol cas seran urgents les actuacions relatives a:
– Expedients de regulació d’ocupació, respecte dels quals es preveu un major vo-

lum i una major incidència.
– Per a la resta de matèries, en menor mesura quant a volums, es consideren ur-

gents:
– La investigació dels accidents de treball subjectes al sistema de guàrdies.
– Les denúncies de risc greu i imminent.
– Les denúncies per vagues i tancaments patronals.
– Les actuacions relatives a possibles situacions d’exposició a risc per coronavirus
Arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, es van 

afegir les actuacions derivades de situacions de permís retribuït recuperable.
Durant aquesta situació de crisi sanitària la Inspecció de Treball actua davant 

d’incompliments de normes laborals i de condicions de treball en matèria de segu-
retat i salut, però en matèria d’incompliment de normes sanitàries no té competència 
sancionadora, encara que pot actuar sota el principi de col·laboració, advertint a les 
empreses per a que compleixin allò disposat per les autoritats sanitàries, si bé no és 
possible ni requerir-ne el compliment ni tancar centres, perquè està fora de l’àmbit 
funcional i competencial de la Inspecció de Treball.

Aquestes opcions, les de requerir i sancionar, estan reservades per als casos de 
detecció de riscos laborals (no sanitaris), en tant que es deriven de la naturalesa de 
l’activitat que es desenvolupa en aquests centres, sent els casos més freqüents els re-
latius a les clíniques i centres sanitaris en general, en els quals l’actuació inspectora 
haurà de dur a terme la comprovació del compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals, tant la general com la inclosa en el RD 664/1997 (exposició a ris-
cos biològics).

Per aclarir els diversos àmbits competencials, no es pot oblidar que el RD 
463/2020, és un Decret que imposa obligacions en l’àmbit sanitari i en l’àmbit de la 
seguretat ciutadana i és en aquests àmbits que s’han d’analitzar les possibles quali-
ficacions que pot merèixer un mateix fet (infracció de la Llei 33/2011, de 4 d’octu-
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bre, General de la Salut Pública; infracció, si escau, de l’article 36.6 de la Orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, o infracció, si escau, 
de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, de el Sistema Nacional de Protecció Civil). I és 
també en aquests àmbits competencials que es podran depurar les responsabilitats 
que emanen de la salut pública i de la protecció ciutadana i que entre ells determinin 
la competència sancionadora.

En relació a l’escorxador del Grup Jorge us informem que no consten denuncies 
presentades durant aquest període de l’Estat d’Alarma. Si ha estat el cas, necessita-
ríem més concreció: denunciant, data de la denúncia, número de registre, ...

Barcelona, 4 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impost de 
successions i donacions
314-07613/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07613/12 us in-
formo del següent:

El passat 24 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la Llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient. En aquesta darrera llei s’incloïen una sèrie de 
modificacions, entre d’altres, a l’impost sobre successions i donacions que han do-
tat el tribut d’un major impacte redistributiu i de capacitat per reduir les disparitats 
econòmiques.

En aquest sentit, cal destacar que aproximadament el 80% dels contribuents del 
supòsit són fills que reben una herència inferior a 150.000 euros i paguen un quota 
molt poc significativa tant en la situació anterior com amb les modificacions apro-
vades. L’anàlisi per trams de base imposable dels tipus efectius mitjans mostra com, 
a mesura que augmenta la base imposable, hi ha una major diferència entre el tipus 
abans i després de la modificació, gravant més els contribuents que reben herències 
més grans. D’aquesta manera, s’aconsegueix incrementar la progressivitat.

També cal destacar que es manté el tractament fiscal favorable de la transmissió 
de l’habitatge habitual del causant, que continua pràcticament eximit de tributar: 
aplica una reducció del 95%, amb el límit de fins a 500.000 euros.

Per tant, les modificacions operades a l’impost sobre successions i donacions no-
més afecten un 13% del total dels contribuents que reben les herències més elevades.

Tal i com ha confirmat el Banc d’Espanya, la desigualtat de la riquesa ha crescut 
de forma significativa des de la crisi fins a l’actualitat. Així, segons dades d’aquesta 
institució, al 2008, el 10% de la població més rica acumulava el 44% de la riquesa 
neta, i al 2017, el 54%. El percentatge de riquesa del 5% de la població més rica 
ha passat del 32% al 40% i el de l’1% de la població més rica ha passat del 15% al 
21%. Es constata que, en èpoques de crisi econòmica, la distribució de la riquesa 
es fa més desigual. En aquest escenari, l’impost sobre successions esdevé una eina 
adequada per reduir, almenys en part i de manera gradual, aquesta perpetuació de 
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la riquesa en unes poques persones, alhora que ha de permetre afavorir la igualtat 
d’oportunitats.

La pandèmia ha tingut efectes negatius en la població i en l’economia, però 
aquesta situació s’ha mostrat més intensa en aquells col·lectius de ciutadans més 
vulnerables, amb majors dificultats econòmiques i sovint amb precarietat habitacio-
nal i de serveis. Les economies familiars més dèbils no queden ni quedaran afec-
tades per l’impost de successions. És per això que, davant les desigualtats existents 
i les que probablement vindran com a conseqüència de la crisi sanitària, el paper 
de l’impost sobre successions esdevé fonamental. En definitiva, un dels principals 
objectius de l’impost és la redistribució de la riquesa i evitar que es perpetuï de ge-
neració en generació.

Reduir-lo comportaria una societat més injusta i desigual, en què la família de 
naixement determinaria, en gran mesura, la situació social.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions fetes per la Inspecció de Treball des de l’inici de l’estat 
d’alarma
314-07614/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07614/12.

D’acord amb les mesures extraordinàries adoptades per la contenció del nou co-
ronavirus en el marc de l’actual crisi sanitària pel Pla de contingència del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies sobre mesures preventives, de protecció 
i organitzatives d’aplicació al seu personal amb motiu de l’epidèmia de coronavi-
rus SARSCoV-2, aprovat per Resolució del Secretari General del Departament Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de 14 de març de 2020, i tenint en compte el criteri 
establert per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat, les pautes d’ac-
tuació per a la Inspecció de Treball de Catalunya derivades de demanda externa es 
distingeix entre les urgents i les que no tenen aquest caràcter.

Així, la Inspecció de Treball de Catalunya va dictar unes pautes d’actuació da-
vant aquesta situació d’urgència:

– En qualsevol cas seran urgents les actuacions relatives a:
– Expedients de regulació d’ocupació, respecte dels quals es preveu un major vo-

lum i una major incidència.
– Per a la resta de matèries, en menor mesura quant a volums, es consideren ur-

gents:
– La investigació dels accidents de treball subjectes al sistema de guàrdies.
– Les denúncies de risc greu i imminent.
– Les denúncies per vagues i tancaments patronals.
– Les actuacions relatives a possibles situacions d’exposició a risc per coronavirus
Arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, es van 

afegir les actuacions derivades de situacions de permís retribuït recuperable.
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Durant aquesta situació de crisi sanitària la Inspecció de Treball actua davant 
d’incompliments de normes laborals i de condicions de treball en matèria de segu-
retat i salut, però en matèria d’incompliment de normes sanitàries no té competència 
sancionadora, encara que pot actuar sota el principi de col·laboració, advertint a les 
empreses per a que compleixin allò disposat per les autoritats sanitàries, si bé no és 
possible ni requerir-ne el compliment ni tancar centres, perquè està fora de l’àmbit 
funcional i competencial de la Inspecció de Treball.

Aquestes opcions, les de requerir i sancionar, estan reservades per als casos de 
detecció de riscos laborals (no sanitaris), en tant que es deriven de la naturalesa de 
l’activitat que es desenvolupa en aquests centres, sent els casos més freqüents els re-
latius a les clíniques i centres sanitaris en general, en els quals l’actuació inspectora 
haurà de dur a terme la comprovació del compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals, tant la general com la inclosa en el RD 664/1997 (exposició a ris-
cos biològics).

Per aclarir els diversos àmbits competencials, no es pot oblidar que el RD 
463/2020, és un Decret que imposa obligacions en l’àmbit sanitari i en l’àmbit de la 
seguretat ciutadana i és en aquests àmbits que s’han d’analitzar les possibles quali-
ficacions que pot merèixer un mateix fet (infracció de la Llei 33/2011, de 4 d’octu-
bre, General de la Salut Pública; infracció, si escau, de l’article 36.6 de la Orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, o infracció, si escau, 
de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, de el Sistema Nacional de Protecció Civil). I és 
també en aquests àmbits competencials que es podran depurar les responsabilitats 
que emanen de la salut pública i de la protecció ciutadana i que entre ells determinin 
la competència sancionadora.

Respecte a les actuacions dutes a terme des de l’inici de l’Estat d’Alarma fins al 
28 de maig d’enguany, s’han iniciat un total de 666 expedients relacionats amb el 
Cov-Sars-2, un 79% en la matèria de seguretat i salut i un 21% en matèria de rela-
cions laborals. Dels finalitzats, en matèria de seguretat i salut, han comportat 931 
actuacions, 558 requeriments i 7 propostes de sanció. Respecte els relacionats amb 
RL, han comportat 142 actuacions, 30 requeriments i 1 proposta de sanció.

Pel què fa als ERTOS s’han informat 2554 expedients, dels quals un 77% han 
estat per causa major i un 23% per causes econòmiques, tècniques organitzatives o 
de producció.

A més d’aquestes actuacions concretes referides a la covid-19 la Inspecció de 
Treball ha actuat com a servei essencial en les actuacions derivades d’accidents de 
treball molt greus, mortals i múltiples així com en la informació dels plans d’amiant 
atesa la instrucció d’aixecament de la suspensió de terminis per determinats treballs 
amb risc per exposició a l’amiant.

Les actuacions realitzades durant aquest període, han comportat un total de 808 
compareixences per mitjans telemàtics i 11 visites.

Respecte a les denúncies rebudes per sindicats o representants dels treballadors 
des de l’inici de l’Estat d’Alarma han estat 84, de les quals estan finalitzades 24.

Barcelona, 4 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per 
a reincorporar els treballadors del Departament de Justícia en 
condicions de seguretat
314-07621/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07621/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia està preparant el seu pla de contingència i reincorpo-
ració progressiva del personal que preveurà:

a) Les mesures de seguretat i higiene aplicables als centres de treball.
b) Les activitats i serveis públics que han de prestar-se presencialment i les que 

es presten en la modalitat de teletreball, en funció de les fases de desescalada.
c) Les mesures de reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de 

serveis presencials. 
d) Qualsevol altra mesura organitzativa que sigui necessària per les especificitats 

pròpies dels serveis i els col·lectius de personal, destinada a garantir la salut dels em-
pleats públics en el desenvolupament del servei.

El Pla s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia, del que disposi l’autoritat sanitària 
i atenent al Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova norma-
litat; en aplicació de la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació pro-
gressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació 
al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2 i que, en qualsevol cas, tindrà en compte el que preveu 
la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que 
s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació 
presencial al lloc de treball.

La competència per a la realització de tests diagnòstics o PCR és del Departa-
ment de Salut.

El Departament de Justícia està fent un gran esforç per dotar suficientment 
d’Equips de Protecció Individual a tots els treballadors adscrits al departament.

En relació amb les mesures cautelaríssimes adoptades per la interlocutòria de 8 
de abril, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, us infor-
mem que, d’acord amb la interlocutòria del 13 de maig, han quedat sense efecte i 
s’ha arxivat l’expedient.

Barcelona, 8 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia



BOPC 628
19 de juny de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té sentit continuar 
apostant a la Costa Daurada pel monocultiu turístic internacional
314-07775/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-07775/12 us in-
formo del següent:

Efectivament, sí que té sentit seguir treballant per la competitivitat del turisme 
en aquesta part del país amb criteris de sostenibilitat.

La Costa Daurada és una destinació catalana integrada per l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Tarragonès. Malgrat les diferències 
existents entre les comarques, l’estructura global productiva de la Costa Daurada 
és força similar a la catalana i també a l’europea, amb menor pes dels serveis, per 
l’efecte de Barcelona sobre el global de Catalunya i un major pes del sector indus-
trial. La distribució del PIB a la Costa Daurada és del 0,94% per l’agricultura (1,08% 
a Catalunya), 32,36% per la indústria (21,00% a Catalunya), 5,42% per la construc-
ció (5,19% a Catalunya) i 61,28% pels serveis incloent el turisme (72,73% a Catalu-
nya). Dins el sector serveis l’hostaleria a la Costa Daurada suposa el 13,22%del PIB 
en front el 9,27% de Catalunya.

La Costa Daurada és una de les destinacions del país on el mercat domèstic, 
català i espanyol té un pes més elevat. L’any 2019 el mercat domèstic va generar 
9.705.000 pernoctacions, xifra que va suposar el 49,3% del total i que expressava un 
increment del 2% en relació al 2018.

Malgrat l’enorme afectació que tots els sectors productius estan patint per la 
COVID-19, cal reconèixer la capacitat de resistència del sector turístic en els mo-
ments més difícils, tant a nivell de la Cosa Daurada, com de Calalunya, com del 
conjunt de l’Estat. Una dada a títol de mostra: en plena crisi entre el 2008 i el 2013, 
la contribució del turisme a l’ocupació a Espanya va ser de l’11,5%. Aquesta xifra 
era 1,1 punts percentuals a la del període previ a la crisi entre el 2001 i el 2007. El 
sector turístic atenuava l’efecte de destrucció de llocs de treball en d’altres sectors 
que o manifestaven la mateixa capacitat de resistència.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat la condició de persona retornada del 
2008 ençà
314-07911/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-07911/12 juntament amb les: 314-07912/12, 314-07913/12 i 314-08127/12.
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Cal fer, en primer lloc, un aclariment per evitar confusions que podria generar 
l’enunciat de la pregunta. L’any 2008 no es va produir cap modificació normativa 
en matèria d’ajut al retorn. La darrera modificació es va fer l’any 2011 a través de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa.

Des de l’1 de gener del 2008 fins a l’actualitat s’han tramitat un total de 610 ex-
pedients de reconeixement de persona catalana retornada i 524 persones han obtin-
gut la condició de persona catalana retornada.

Els motius de denegació de la condició de persona catalana retornada han estat 
l’incompliment d’algun dels requisits previstos per la normativa, que són els se-
güents:

– Tenir més de divuit anys.
– Haver estat empadronat en qualsevol municipi de Catalunya immediatament 

anterior a la data d’emigració.
– Haver residit en un estat estranger el temps mínim requerit.
– Estar empadronat a qualsevol dels municipis de Catalunya.
– Demanar la condició en el termini màxim de 6 mesos des de l’entrada a Ca-

talunya
Els països d’emigració per ordre d’importància han estat: Veneçuela, Argentina, 

Estats Units, Mèxic, Cuba, Brasil, República Dominicana, Regne Unit, Uruguai, 
Xile i Colòmbia.

En relació als anys de residència a l’estranger, la gran majoria de persones que 
han sol·licitat la condició de catalana retornada ha estat perquè complien el requisit 
mínim d’anys a l’exterior que abans del 30 de desembre de 2011 es fixava en 3 anys 
continus. No obstant això, podem afirmar que la majoria de persones portaven vivint 
a l’estranger molt més anys. En aquest sentit es podrien diferenciar tres col·lectius:

1. El de les persones en edat laboral que van marxar de Catalunya cap a l’estran-
ger i volen retornar. Aquestes estades solen ser menors del 10 anys.

2. El de les persones de més de 65 anys que van emigrar i van viure a l’exterior 
més de 15 anys.

3. El dels fills, néts i besnéts de catalans que no havien estat mai a Catalunya.
D’altra banda, des de l’1 de gener del 2008 fins a l’actualitat s’han tramitat un 

total de 380 sol·licituds de prestacions econòmiques, s’han concedit ajudes a 631 
persones.

L’import destinat a les ajudes del Pla d’ajuda al retorn des del 1 de gener de 2008 
al 21 de desembre de 2019 ha estat de 582.514,11€.

Abans del 31 de desembre de 2011 la Llei permetria demanar un màxim de tres 
sol·licituds d’ajuts durant tres anys consecutius (mentre la condició de català retornat 
estigui vigent). Les ajudes contemplades podien ser per diferents conceptes (bitllet 
d’avió, desplaçaments, convalidacions i homologacions de títols, despeses de lloguer 
d’habitatge, compra de bens de primera necessitat,...).

A partir del 31 de desembre 2011 la prestació passa a ser una ajuda única de 
956,13€ per a cada persona catalana retornada que la sol·liciti i el concepte és per a 
compensar les despeses en primera necessitat (béns i serveis).

Els motius de denegació han estat l’incompliment de qualsevol dels requisits que 
marca la normativa:

– Estar en disposició de la condició de persona catalana retornada vigent
– Acreditar una situació de necessitat econòmica, requisit que s’acompleix quan 

els ingressos personals dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud siguin inferiors a 
l’indicador de renda de suficiència vigent a Catalunya. Aquesta quantia s’incrementa 
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un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no 
té patrimoni ni ingressos.

Finalment, el Govern té previst seguir oferint l’ajut als catalans i catalanes resi-
dents a l’exterior a través de l’oficina del Pla d’Ajuda al Retorn dels catalans i cata-
lanes a l’exterior; de l’accés al servei de primera acollida implementat als 106 ens 
locals que cobreixen la totalitat del territori català; de l’accés a totes les polítiques 
socials, d’ocupació, educatives i sanitàries en els termes establerts per la legislació 
i els pressupostos acordats pel Parlament de Catalunya; així com a través dels ajuts 
socials que s’atorguen anualment a través de la convocatòria de subvencions per a 
comunitats catalanes a l’exterior legalment reconegudes pel Govern.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licitants que han obtingut la condició de persona retornada
314-07912/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07911/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat l’ajut previst en el Pla d’ajuda al retorn
314-07913/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07911/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a protegir els catalans residents a l’estranger que podrien tornar a 
Catalunya per la crisi sanitària de la Covid-19
314-08127/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07911/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’implantació del teletreball al Departament de Justícia
314-08128/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-08128/12 us in-
formo del següent:

Actualment, dins de l’àmbit de l’Administració de Justícia, la dotació d’equipa-
ment informàtic és de 9.086 equips distribuïts de la forma següent (no inclou jutjats 
de pau):
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Ordinador portàtil 832 657 589 213 8 17 4 3 2.323 

Ordinador sobretaula 2.104 3.470 1.046 61 21 45 16 6.763

 9.086

Amb independència del tipus de dispositiu que tinguin, tots els usuaris tenen ac-
cés des dels seus equips a les aplicacions del Departament de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, del Ministerio de Justicia i del Consejo General del Poder Judicial. 
Els usuaris que disposen d’ordinador portàtil (26% del total d’usuaris actuals), a més 
a més poden accedir a aquestes mateixes aplicacions en format de teletreball, és a 
dir, no necessiten fer-ho des d’un equipament judicial.

Per ampliar la capacitat de teletreball actual el Departament de Justícia està ha-
bilitant els següents sistemes:

1. Aplicacions disponibles per Internet (ja finalitzat):
S’ha habilitat que el mòdul de Registre i Repartiment (RiR) del sistema d’infor-

mació e-justícia.cat es pugui utilitzar per internet des d’ordinadors no corporatius, és 
a dir, des dels ordinadors que els professionals de l’administració de justícia tinguin 
a casa seva, per exemple. Aquest mòdul és el que fan servir tots els Deganats de 
Catalunya per a fer el registre i repartiment d’assumptes. Així doncs, hem habilitat 
que els 250 professionals que treballen als deganats de l’Administració de Justícia a 
Catalunya puguin accedir a aquesta funcionalitat des de qualsevol lloc amb accés a 
Internet. D’aquesta manera, el 100% dels funcionaris dels Deganats que cobreixen 
aquesta funció ho poden fer presencialment o teletreballant.

També tenen disponible, des d’Internet i amb independència del lloc on siguin, 
l’aplicatiu Inforeg del Ministerio de Justicia, aplicació principal dels Registres Ci-
vils de Catalunya. Per tant, també és possible teletreballar des d’aquesta aplicació.

2. Nous ordinadors portàtils
Dotarem de 750 portàtils addicionals, prioritzant els jutjats on preveiem major 

increment de càrrega pel moment excepcional que hem viscut aquests mesos, fruit 
de la covid-19:
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– Jutjats Mercantils (15 jutjats)
– Jutjats Socials (55 jutjats)
– Jutjats Contenciosos + Sala RiR Contenciosa
– Jutjats de Família
Atès que els portàtils nous canvien de sistema operatiu a Windows 10, també 

dotarem d’aquests ordinadors als dinamitzadors informàtics que donen suport als 
professionals de l’administració de justícia des dels equipaments judicials.

Preveiem lliurar els primers 410 portàtils, corresponents al total de jutjats mer-
cantils i socials de tot Catalunya, entre els mesos de juny i juliol. La resta, entre els 
mesos de setembre i octubre. D’aquesta manera passarem del 26% de professionals 
de l’Administració de justícia que tenen portàtil i, per tant, poden teletreballar ple-
nament, al 34%. A més a més, ampliem el tipus de perfils que ja podien teletreballar 
(jutges, lletrats, fiscals i metges forenses) amb els gestors i tramitadors. I en el cas de 
dels jutjats, passarem a que més del 40% del personal d’un jutjat, de mitjana, pugui 
teletreballar si les circumstàncies ho tornen a requerir.

3. Virtualització de les aplicacions de Tramitació (en curs, previsió finals de juliol):
Virtualització del sistema d’informació e-justícia.cat, de manera que permeti el 

teletreball des d’ordinadors no corporatius pels gestors i tramitadors fins a un mà-
xim de 3.200 usuaris nominals i 900 usuaris concurrents. Els auxilis no s’hi ha in-
clòs, atès que realitzen funcions que han de ser presencials.

Virtualització del sistema d’informació Temis2: de moment, aquesta virtualitza-
ció s’acotarà a una prova pilot a la Sala Civil i Penal del TSJC.

A través d’aquest sistema, també es tindrà accés a les aplicacions del Ministerio 
de Justícia i del Consejo General del Poder Judicial.

En definitiva, una vegada desplegades les tres línies de treball que hem descrit, 
aconseguirem que més del 70% dels professionals de l’Administració de justícia pu-
guin teletreballar, si cal; ja sigui perquè l’equip que tenen ja els ho facilita (ordinador 
portàtil), o bé perquè funcionalment les aplicacions que fan servir poden ser acces-
sibles per Internet, des de qualsevol altre equip i lloc.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre 
d’ordinadors portàtils lliurats al Departament de Justícia seria 
suficient per a afrontar un possible rebrot de la crisi sanitària abans 
del final d’any
314-08129/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-08129/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia és molt conscient que l’adquisició inicial de 750 por-
tàtils és del tot insuficient per substituir els 6.763 llocs de treball que ara mateix es-
tan dotats amb ordinadors de sobretaula a l’Administració de justícia a Catalunya,

Per aquesta raó, hem activat les iniciatives detallades a la resposta de la pregunta 
escrita 314-08128/12 (accés per Internet i virtualització), tot cercant solucions que 
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possibilitin, amb totes les garanties de seguretat, el teletreball des dels ordinadors 
personals dels funcionaris de l’Administració de Justícia a Catalunya.

L’adquisició d’equips portàtils de forma massiva és una actuació sotmesa a la li-
mitada capacitat pressupostària del Departament i també a les pròpies restriccions 
que pateixen els canals de subministrament d’aquest tipus d’equipament, tant nacio-
nals com internacionals.

Per aquest motiu, la substitució dels actuals equips de sobretaula dels gestors i 
tramitadors dels jutjats catalans, es durà a terme de forma progressiva, ajustant-nos 
a les possibilitats pressupostàries i logístiques de desplegament actuals i emmarcada 
en el procés de definició i dotació dels nous llocs de treball dels funcionaris de l’Ad-
ministració de justícia a Catalunya, que es preveu iniciar l’any 2021 i desenvolupar 
al llarg del 2022, quan s’hagi de procedir a la definició d’un nou marc contractual 
pel que fa als equipaments de lloc de treball perquè l’actual fineix.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació als 
funcionaris del Departament de Justícia dels mitjans informàtics 
adequats per a evitar un nou col·lapse davant la possibilitat d’una 
nova crisi sanitària
314-08130/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-08130/12 us in-
formo del següent:

Amb la dotació de 750 portàtils més els ja 2.323 existents actualment i l’accés 
des d’Internet i virtualització de les aplicacions de gestió processal s’arriba a una 
forquilla d’entre 4.223 (46%) i 6.523 (72%) d’usuaris de l’Administració de justícia 
que tindran la capacitat de poder teletreballar:

– 2.323 usuaris amb portàtils: previ a la covid-19
– 250 usuaris dels Deganats amb accés a Registre i Repartiment (RiR) per In-

ternet: maig
– 900 usuaris concurrents amb gestor processal virtualitzat, d’un total de 3.200 

usuaris amb aquesta funcionalitat habilitada: a partir de juny
– 750 usuaris amb nous portàtils: a partir de juny
Cal remarcar que molta tramitació, especialment la referent a la jurisdicció de 

penal, es basa en l’expedient paper on l’operativa diària requereix de l’accés físic 
a la documentació existent en paper, present a les oficines judicials, d’on no es pot 
extreure.

Val a dir que totes les iniciatives tecnològiques endegades pel Departament, 
s’han d’entendre com a complementàries a la presència física als jutjats i com un 
element més d’ajuda, per tal de facilitar el teletreball dels funcionaris. En cap cas, 
es conceben com a substitutives de la totali– tat de les tasques que es duen a terme 
al voltant de l’activitat processal.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com el Departament 
de Justícia farà que la connexió simultània per a tots els seus 
treballadors funcioni correctament
314-08131/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 314-08131/12 us in-
formo del següent:

Els diferents sistemes d’informació (Temis 2, e-justícia.cat, GIF, Noticat, Extra-
net professional, etcètera) de l’Administració de justícia a Catalunya estan dimen-
sionats per donar la resposta i el servei adequat pel que fa al rendiment en l’actual 
disposició organitzativa, funcional i processal de l’administració de justícia, és a dir, 
a la totalitat de 9.086 usuaris i sumant-hi els usuaris externs que també interactu-
en amb certs sistemes, com son els advocats, procuradors, graduals socials i altres 
professionals.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a sortir dels residents de la residència i centre de dia Fundació 
Consorts Guasch, de Capellades (Anoia)
314-07663/12

RETIRADA

Reg. 68549 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.06.2020

Retirada: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions a les comarques de muntanya
310-00345/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 68582 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les actuacions en les comarques de 

muntanya?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a 
la indústria
310-00346/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 68583 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els ajuts a la indústria.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’aprofitament de l’eclosió de les tecnologies emergents des del punt 
de vista econòmic i social
310-00347/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 68584 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com afronta el Govern l’oportunitat que suposa per a Catalunya l’eclosió de 

noves tecnologies emergents tant a nivell econòmic com social?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió 
sanitària de la Covid-19
310-00348/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68590 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la gestió sanitària de la 

Covid-19?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
mecanismes de control per a evitar la brutalitat policial
310-00349/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 68648 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els mecanismes de control per evitar la brutalitat policial.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera 
que el Departament d’Interior afronta els esdeveniments de les 
darreres setmanes
310-00350/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 68655 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, 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 164 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com afronta els esdeveniments de les darreres setmanes el Departament d’In-

terior?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’educació
310-00351/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68662 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació actual de l’educació a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis 
sanitaris
310-00352/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68663 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre els serveis sanitaris a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos 
per a afrontar la crisi econòmica i social
310-00353/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els recursos per fer front a la crisi econòmica i social.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
desigualtats i les discriminacions socials
310-00354/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 68671 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre desigualtats i discriminacions socials.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00203/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 68196 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació actual
317-00204/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68249 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

ció amb la situació actual?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00205/12

ANUNCI: SP PPC

Reg. 68547 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00206/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 68585 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00207/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 68650 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00208/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 68669 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2020

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

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

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

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
pertinència del nomenament de Clara Ponsatí com a membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans tenint en compte les seves declaracions 
en un tuit sobre l’impacte de la Covid-19 a Madrid
311-01514/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 61770 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020

A la Comissio de Cultura
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Héctor 

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

La Sra. Clara Ponsatí ha estat escollida recentment membre de la secció de Filo-
sofia i Ciències Socials de L’Institut d’Estudis Catalans. La mateixa es troba fugada 
de la justícia i investigada per presumptes delictes de malversació i sedició. Fa uns 
dies va publicar un tuït en el seu compte personal en què proferia l’expressió «De 
Madrid al Cielo» en relació amb la notícia de desenes de morts a la capital d’Espa-
nya, en senyal de befa i menyspreu per aquestes pèrdues.

D’acord amb les finalitats establertes en els Estatuts de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, concretament en el seu article 3.c que diuen expressament el següent:

3.c) «Impulsar, amb les activitats que li són pròpies, el progrés i el desenvolu-
pament generals de la societat i realitzar, quan s’escaigui, tasques d’assessorament 
dels poders públics i altres institucions».

Interessa saber aquests diputats i al seu grup parlamentari:
1. En quina mesura, la Sra. Ponsatí pot promoure la tasca d’impuls de la societat i 

assessorament dels poders públics tenint en compte les seves declaracions en un tuït 
sobre els malats i els morts causats pel virus COVID-19 a Madrid, escrit per ella on 
deia textualment «De Madrid al Cielo», que ha estat objecte de múltiples reprovaci-
ons, especialment perquè incentiva a l’odi entre territoris i persones?

2. S’han tingut en compte en la seva designació a l’Institut d’Estudis Catalans que 
des de la Universitat de St. Andrews, Universitat des d’on imparteix docència, s’han 
desmarcat totalment dels tuïts realitzats per la Sra. Ponsatí, deixant ben clar que no 
representen a la Universitat, a més a més d’admetre que es tracta d’un tema seriós?

3. És encertat que per part d’una institució finançada amb pressupost públic fer 
un nomenament a una persona com la Sra.Ponsatí investigada per presumptes de-
lictes de malversació i sedició, i que ha incomplert reiteradament amb el seu deure 
constitucional de col·laborar amb la Justícia, negant-se a ser posada a la disposició 
dels òrgans de la justícia?

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Susana Beltrán García, Héctor Amelló Montiu, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que 
fan els ciutadans de l’aplicació StopCovid-19Cat i les conclusions 
que se n’extreuen
311-01519/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 61979 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Govern las preguntas siguientes, para que les sean respondidas oralmen-
te ante la Comisión de Salud.

En relación a la App para dispositivos móviles iOS y Android para observar la 
propagación de COVID-19 publicitada y publicada por el Govern de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. ¿Qué cantidad de usuarios han completado todos los pasos para reportar su 

estado a la aplicación App StopCovid-19Cat hasta la fecha actual?
2. ¿Qué cantidad de usuarios han reportado su estado de salud, pero no han per-

mitido a la App StopCovid-19Cat conocer su ubicación hasta la fecha actual?
3. ¿Pueden utilizar esta App StopCovid-19Cat los ciudadanos y ciudadanas que 

no dispongan de la Tarjeta Sanitaria de la Comunidad Autónoma de catalana? En 
caso afirmativo, ¿Cuántos casos positivos de COVID-19 se han contabilizado desde 
el Departament de Salut hasta la fecha actual para este segmento de ciudadanos?

4. ¿Cómo puede usar dicha App StopCovid-19Cat los ciudadanos y las ciuda-
danas con Tarjeta Sanitaria de otras Comunidades Autónomas que hayan quedado 
confinados en la Comunidad Autónoma catalana? En caso afirmativo, ¿Cuántos ca-
sos de positivo de COVID-19 se han contabilizado desde el Departament de Salut 
por este segmento de ciudadanos?

5. ¿Cómo pueden usar dicha App los ciudadanos extranjeros con segunda resi-
dencia en España y más concretamente en la Comunidad Autónoma catalana? En 
caso afirmativo ¿cuántos casos de positivo en COVID-19 se han contabilizado desde 
el Departament de Salut por este segmento de ciudadanos?

6. ¿Cuáles han sido los reportes recibidos en cada uno de los municipios de la 
Comunidad Autónoma catalana en cada uno de los días siguientes desde la publi-
cación de la App StopCovid-19Cat hasta el día de hoy? Desglosado por municipio, 
día y estado de gravedad.

Palau del Parlament, 1 de abril de 2020
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
despesa que ha comportat la creació de l’aplicació StopCovid-19Cat
311-01520/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 61980 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Govern las preguntas siguientes, para que les sean respondidas oralmen-
te ante la Comisión de Salud.
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En relación a la App para dispositivos móviles iOS y Android para observar la 
propagación de COVID-19 publicitada y publicada por el Govern de la Generalitat.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. ¿Qué coste directo e indirecto ha supuesto la creación de la App StopCovid-19Cat?
2. ¿Para qué fin se han destinado los datos obtenidos por la App StopCovid-19Cat?
3. ¿Qué porcentaje del total de la población catalana ha usado la App 

StopCovid-19Cat y además ha realizado el reporte de su estado de salud?
4. ¿Qué cantidad de horas ha supuesto el proyecto de creación de la App 

StopCovid-19Cat?
5. ¿Cuánto personal ha requerido la creación de la App StopCovid-19Cat y con 

qué categorías profesionales? Desglosado por categorías profesionales.

Palau del Parlament, 31 de marzo de 2020
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
de la crisi sanitària provocada per la Covid 19
311-01521/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61981 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jorge 
Soler González diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con el que 
establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta en el Gobierno la 
pregunta siguiente, para que le sea respondida oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
1. ¿Cuál es la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos de 

cada uno de los hospitales del SISCAT durante el mes de marzo de 2020? Desglose 
de la información por detallada por días y por motivo de ocupación, con indicación 
así mismo de las camas disponibles y no utilizadas en cada hospital de Cataluña.

2. ¿Cuál es el coste total de las horas extraordinarias que han realizado los pro-
fesionales sanitarios durante la crisis del COVID-19?, y ¿cuál es la previsión presu-
puestaría y de plazo para abonárselas?

3. ¿En qué grado se han garantizado las medidas de protección a todo el personal 
sanitario así como a las Fuerzas de Orden Público dependientes de la Generalitat de 
Cataluña, proporcionando material de aislamiento como son las mascarillas homo-
logadas, batas, guantes y EPis?

4. ¿A qué obedece el elevado índice de contagio de los profesionales sanitarios?
5. ¿Qué medidas se han aplicado desde el inicio de la crisis del COVID-19 para 

prevenir el contagio de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su trabajo?

Palau del Parlament, 1 de abril de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs,
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quin 
ha estat el volum de trucades al serveis del 061, del 112 i del 012 
relacionades amb la Covid-19 durant el mes de març
311-01522/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61982 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jorge 
Soler González diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con el que 
establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta en el Gobierno 
la preguntas siguientes, para que les sean respondida oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
1. ¿Cuántas llamadas telefónicas se han recibido en el 061, 112 y 012 por sínto-

mas compatibles con infección por el COVID-19, durante el mes de marzo 2020? 
Desglose de las llamadas por día y teléfono del origen de la llamada.

2. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de espera de las llamadas al 061, 112 y 012 du-
rante el mes de marzo 2020? Desglose de las llamadas por día.

3. ¿Cuántos mensajes ha recibido el mail 061catsalutrespon@gencat.cat por sín-
tomas compatibles con infección por coronavirus, durante el mes de marzo 2020? 
Desglose de los mensajes por día.

4. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de demora en responder los mensajes recibidos 
en el mail 061catsalutrespon@gencat.cat durante el mes de marzo 2020? Desglose 
de los mensajes por día.

5. ¿Cuántos contactos ha habido en el Chat del 061 por síntomas compatibles con 
infección por coronavirus, durante el mes de marzo 2020? Desglose de los mensa-
jes por día.

6. ¿Qué seguimiento se ha realizado a los pacientes con síntomas compatibles 
con infección por COVID-19 atendidos por el servicio telefónico del 061, 112 y 012? 
Desglosado por cada número de teléfono y por día.

7. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por COVID-19 
han sido atendidos en Áreas Básicas de Salud de Cataluña?

8. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por COVID-19 
han sido atendidos en hospitales de Cataluña?

9. ¿Cuántos pacientes con síntomas compatibles con la infección por COVID-19 
no se ha realizado ningún seguimiento o control sanitario?

10. ¿Desde qué día ha sido efectivamente gratuito el teléfono 061 para la persona 
que efectuaba la llamada?

11. ¿Cuál es el importe que ha abonado la Generalitat de Catalunya a cada una 
de las operadoras telefónicas durante el mes de marzo de 2020 en relación con el 
servicio del 061? Desglose de información por operadora telefónica. 

Palau del Parlament, 1 de abril de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs,
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de defuncions a Catalunya durant el mes de març
311-01523/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 61983 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jorge 
Soler González diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con el que 
establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta en el Gobierno 
la preguntas siguientes, para que les sean respondidas oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
1. ¿Cuál es el número total de defunciones en Cataluña durante el mes de marzo 

de 2020? Desglose de información por días y por motivo de defunción.
2. ¿Cuál es la mortalidad esperada según datos acumulados de años anteriores 

en el mismo periodo estacional?
3. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-

bles con infección por COVID-19 en los servicios de Atención Primaria?
4. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-

bles con infección por COVID-19 en los servicios de Atención Primaria, a los que 
se les ha realizado el test prueba de proteína C reactiva PCR?

5. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compati-
bles con infección por coronavirus en hospitales del SISCAT?

6. ¿Cuántos contactos ha habido con el sistema sanitario con síntomas compa-
tibles con infección por coronavirus en hospitales del SISCAT, a los que se les ha 
realizado el test prueba de proteína C reactiva (PCR)?

7. ¿Cuál es la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos de 
cada uno de los hospitales del SISCAT durante el mes de marzo de 2020? Desglose 
de la información por días y por motivo de la ocupación con indicación así mismo 
de las camas disponibles y no utilizadas en cada hospital de Cataluña.

Palau del Parlament, 1 de abril de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler 

González, diputados GP Cs,

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de defuncions i les causes de la mort de l’1 de març ençà
311-01647/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62385 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de defunciones desde el uno de marzo de 2020 hasta la 

fecha actual?
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Desglosado por causas de la muerte contagio COVID-19 y otras causas diferentes? 

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals sanitaris contagiats per la Covid-19 de l’1 
de març ençà
311-01648/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62386 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de sanitarios contagiados por COVID-19 desde el 1 de 

marzo hasta la fecha actual? Hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de tests per a la detecció de la Covid-19 fets als 
professionals sanitaris
311-01649/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el número de tests para la detección de COVID-19 realizados a los 

profesionales sanitarios hasta la fecha actual? Desglosado por profesionales que tra-
bajan en hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals sanitaris que han estat en quarantena per la 
Covid-19
311-01650/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62388 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos profesionales sanitarios han estado en cuarentena por COVID-19? 

¿A cuántos de ellos se les realizó la prueba de test hasta la fecha actual? Desglosado 
por profesionales que trabajan en hospitales públicos y privados.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
emès pel Departament de Salut pel que fa al desenvolupament de 
l’activitat professional dels treballadors sanitaris amb símptomes 
lleus de Covid-19
311-01651/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el criterio emitido por el Departament de Salut respecto al desarrollo 

de la actividad profesional de los profesionales sanitarios que presentan síntomas 
leves?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs



BOPC 628
19 de juny de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 101 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
per a considerar d’alt risc els professionals sanitaris
311-01652/12

ANUNCI: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 62390 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente 
en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el criterio del Departament de Salut respecto a cuáles son los profesio-

nales sanitarios considerados de alto riesgo?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals contractats durant el març i l’abril del 2020 
per a reforçar la plantilla i cobrir les baixes laborals del personal 
d’atenció telefònica del 061
311-01680/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62480 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos profesionales se han contratado durante los meses de marzo y abril 

del presente ejercicio para reforzar la plantilla, o cubrir bajas laborales, del perso-
nal de atención del teléfono 061? Se solicita detalle pormenorizado por categoría 
profesional, motivo de contratación y si era personal del SEM o de la empresa con-
cesionaria.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre sobre el 
nombre de professionals contractats durant el març i l’abril del 2020 
per a reforçar la plantilla i cobrir les baixes laborals del personal del 
Sistema d’Emergències Mèdiques
311-01681/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62481 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos profesionales se han contratado durante los meses de marzo y abril 

del presente ejercicio para reforzar la plantilla, o cubrir bajas laborales, del perso-
nal del SEM o de las empresas concesionarias del transporte sanitario? Se solicita 
detalle pormenorizado por categoría profesional, motivo de contratación y empresa 
contratante.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la desinfecció dels vehicles de 
transport sanitari durant la crisi de la Covid-19
311-01682/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62482 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha adoptado el Govern de la Generalitat de Cataluña para garan-

tizar el cumplimiento del adecuado protocolo de desinfección de todos los vehículos 
de transporte sanitario durante la actual crisis del Covid-19? 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir que els professionals del transport 
sanitari tinguin els equips de protecció per a treballar amb seguretat
311-01683/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62483 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha adoptado el Govern de la Generalitat de Cataluña para ga-

rantizar que los profesionales, sean del SEM o de empresas concesionarias, que han 
realizado el servicio de transporte sanitario durante la actual crisis del Covid-19, 
han dispuesto del material de seguridad necesario para realizar su trabajo sin riesgo 
para su salud? 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’inspeccions fetes a les empreses concessionàries de 
transport sanitari el març i l’abril del 2020
311-01684/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62484 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas inspecciones se han realizado durante los meses de marzo y abril del 

presente ejercicio a las empresas concesionarias del servicio de transporte sanita-
rio? Se solicita el detalle pormenorizado por fechas, empresa concesionaria y tipo 
de inspección realizada.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de tests de detecció del coronavirus fets als professionals 
del transport sanitari durant la crisi de la Covid-19
311-01685/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62485 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos tests de detección de Coronavirus se han realizado a los profesiona-

les del transporte sanitario, sean del SEM o de empresas concesionarias, durante la 
actual crisis del Covid-19? Se solicita detalle pormenorizado por tipo de test y por 
empresa concesionaria.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals del transport sanitari que han tingut la 
baixa per incapacitat laboral transitòria per infecció de Covid-19 el 
març i l’abril del 2020
311-01686/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62486 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿A cuántos profesionales del transporte sanitario, sean del SEM o de empresas 

concesionarias, se les ha concedido la baja por Incapacidad Laboral Transitoria, sea 
por sospecha de infección de COVID-19 o por positivo en los test oportunos, duran-
te los meses de marzo y abril del presente ejercicio? 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
requisits per a contractar empreses privades per a desinfectar 
centres sanitaris, sociosanitaris i residències per a gent gran durant 
la crisi de la Covid-19
311-01687/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62487 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué requisitos, de idoneidad u otros, ha tenido en cuenta el Govern de la Ge-

neralitat para la contratación de determinadas empresas privadas para la desinfec-
ción de centros sanitarios, sociosanitarios y residencias de personas mayores de Ca-
taluña en relación con la crisis del Covid-19? 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la desinfecció de centres sanitaris, sociosanitaris i residències 
per a gent gran per part d’empreses privades el març i l’abril del 2020
311-01688/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 62488 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha costado la desinfección de centros sanitarios, sociosanitarios y 

residencias de personas mayores de Cataluña en relación con la crisis del Covid-19 
realizado por empresas privadas durante los meses de marzo y abril de presente 
ejercicio? Se solicita el detalle pormenorizado por cada empresa contratada.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
creació d’un comitè d’experts per a gestionar la crisi de la Covid-19
311-01690/12

ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 62490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Se ha creado por parte del Govern de la Generalitat un comité de expertos 

para la gestión de la crisis del COVID-19? En caso afirmativo 
2. ¿En qué fecha han sido designados estos expertos? 
3. ¿Qué instrumento y actos administrativos han permitido la constitución de 

este Comité de Expertos? 
4. ¿Cuál es el procedimiento que se ha llevado a cabo para designar a los miem-

bros que los componen? 
5. ¿Qué función tiene este Comité de Expertos? ¿Y qué informes han emitido? 
6. ¿Se ha emitido algún informe de asesoramiento respecto a la gestión de las 

consecuencias emocionales y en la salud mental de la población? 
7. ¿Se ha elaborado algún plan? En caso afirmativo, 
a) ¿Cuáles son los planes? 
b) ¿En qué grado se han aplicado? 
c) ¿Cuantas personas se han atendido? 
d) ¿Cuáles son los resultados? 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
relació entre la manca de material i els contagis per coronavirus en 
hospitals, serveis o centres d’atenció primària
311-01691/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Hi ha hagut alguna relació entre la falta de material i els contagis a sanitaris 

en algun hospital, servei o a l’atenció Primària? 
2. Quants treballadors sanitaris han estat allotjats a hotels i residències per tal 

d’evitar tornar a casa seva? Quants estaven malalts? 
3. Quina previsió de suport psicològic s’ha realitzat als professionals? Ens ho 

poden documentar? 
4. Quina necessitat de suport psicològic hi ha hagut durant la pandèmia a pro-

fessionals? 
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5. Quin compromís econòmic es planteja el Govern de la Generalitat per gratifi-
car el treball dels professionals de la salut? 

6. Ens poden detallar el número d’hores extra, de guàrdia, torns afegits a la jor-
nada, dies festius extra treballats, etc. que s’han realitzat durant la pandèmia des-
glossat per hospitals, serveis i a l’Atenció Primària? 

7. Hi ha hagut queixes de professionals als quals se’ls ha demanat la reincorpo-
ració al treball després d’estar infectats, malalts o exposats sense realitzar-los-hi la 
prova de PCR o serològica? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
de gestió previst per a sortir de la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19
311-01692/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quin Pla de gestió té el Govern per tal de sortir el més ràpidament possible de 

la crisi sanitària? 
2. Què farà el Govern per tal de que l’Atenció Primària tingui capacitat real per 

a ser l’eix vertebrador del sistema sanitari? 
3. Quins canvis s’ha realitzat a l’Atenció Primària de Catalunya durant l’epidè-

mia? 
4. Quants professionals de l’Atenció Primària han estat reubicats a altres llocs de 

treballs? Ens ho poden detallar per centre, professió, i lloc de reubicació? 
5. Com es va notificar als pacients que els seus centres sanitaris d’Atenció Pri-

mària deixaven d’estar oberts? 
6. La consellera Sra. Vergés en la darrera Comissió de Salut on-line del 8 d’abril 

va afirmar que l’Atenció Primària s’ha de desacomplexar en resposta a una de les 
preguntes del nostre grup parlamentari. Ens pot explicar què vol dir exactament? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
previst per a millorar el procés final de la vida durant la pandèmia de 
Covid-19
311-01693/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62493 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quin pla té el Govern per millorar el procés final de la vida durant l’epidèmia? 
2. Quin pla té el Govern per facilitar una total transparència amb les dades sani-

tàries i el coronavirus? 
3. Quins indicadors nous té previst incorporar el Govern de la Generalitat al por-

tal de la transparència? 
4. Aquest grup parlamentari va demanar a la darrera sessió de control del Par-

lament una implicació del Govern de la Generalitat amb la informació acurada i 
urgent a totes les residències i col·legis de Catalunya. Ens poden detallar què van 
fer després d’aquella sessió de control, dia a dia, i ens poden aportar una còpia dels 
correus i cartes emeses? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-01694/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62494 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què va succeir amb l’hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca? Ens 

poden explicar quins canals de comunicació van haver-hi amb l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
canals de comunicació amb la Unitat Militar d’Emergències amb 
relació a la construcció de l’hospital de campanya de Sabadell (Vallès 
Occidental)
311-01695/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62495 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La consellera Sra. Vergés va assegurar a la Comissió de Salut extraordinària 

que no sabia de la construcció de l’hospital de campanya de Sabadell. Ens poden 
explicar quins canals de comunicació van haver-hi amb la UME? Com es va notifi-
car que el seu servei no era necessari? Qui va ordenar que es desmuntés l’hospital? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes amb les previsions de necessitat de material sanitari que es 
van fer al començament de la crisi de la Covid-19
311-01696/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62496 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a les mesures de seguretat dels treballadors i personal sanitari que 

treballa als hospitals, ens poden facilitar els informes amb les previsions de neces-
sitats de material realitzats al començament de la crisi? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes amb les previsions de necessitat de material sanitari per la 
crisi de la Covid-19 que s’han fet en acabar la Setmana Santa
311-01697/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a les mesures de seguretat dels treballadors i personal sanitari que 

treballa als hospitals, ens poden facilitar els informes amb les previsions de neces-
sitats de material realitzats en finalitzar la Setmana Santa? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients no infectats per coronavirus intervinguts 
quirúrgicament durant la pandèmia
311-01698/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62498 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients no COVID-19 s’han intervingut quirúrgicament durant l’epi-

dèmia a Catalunya? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients no infectats per coronavirus atesos a les 
consultes externes
311-01699/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants pacients no COVID-19 han estat atesos a les consultes externes de Ca-
talunya? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients pendents d’atenció sanitària i en llista d’espera
311-01700/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients calcula el Govern del a Generalitat que hi ha pendents d’aten-

ció sanitària i a la llista d’espera? Com pensa actualitzar-la? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable del protocol segons el qual no s’havia d’ingressar els 
pacients més grans de vuitanta anys
311-01701/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui és el responsable del protocol que afirmava que no s’havia d’ingressar als 

pacients majors de 80 anys a Catalunya? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de contractes administratius signats amb Basic Devices
311-01702/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha sigut el nombre de contractes administratius signats entre el Govern 

de la Generalitat i l’empresa Basic Devices SL? Ens poden facilitar la documentació, 
qui ha estat l’interlocutor de les dues parts, els correus i les factures? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
revisió del nombre de morts en domicilis des de la declaració de 
l’estat d’alarma
311-01703/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Per part del Departament de Salut s’ha revisat el conjunt de morts als domici-

lis dels catalans des de la declaració d’Estat d’Alarma, i s’ha fet la comparació amb 
els mateixos mesos d’anys anteriors? 

2. Poden estimar quantes morts han estat per COVID-19 i no es van registrar 
com a tals? Han codificat simptomatologia compatible amb coronavirus? 

3. Quines indicacions ha donat el Govern de la Generalitat per tal d’evitar errors 
amb la gestió dels morts per tal d’assegurar la bona gestió de les defuncions estan 
esperant ser incinerats, a Barcelona? 

4. Quanta gent ha mort a Catalunya als hospitals acompanyats d’un familiar? 
5. Quanta gent ha mort a Catalunya als hospitals que no han pogut ser acompa-

nyats per un familiar? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els centres sanitaris desinfectats per a evitar la transmissió del 
coronavirus
311-01704/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres sanitaris han estat desinfectats per evitar la transmissió del co-

ronavirus? Ens poden detallar quins han estat, quins dies, i quina empresa o perso-
nal ho ha fet? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
discrepància en les dades relatives al nombre de morts, pacients 
greus i infectats entre l’Ajuntament d’Igualada (Anoia), els 
ajuntaments de la conca d’Òdena i el Departament de Salut
311-01705/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62505 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què han fet per revisar la discrepància que hi ha hagut entre el municipi 

d’Igualada, la zona i el Departament de Salut amb el nombre de morts, de pacients 
greus i d’infectats? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de tests serològics fets a Catalunya
311-01706/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quants tests serològics s’han creat a Catalunya? Ens poden aportar la docu-

mentació amb els contractes? 
2. Quants tests serològics s’han demanat fóra de Catalunya? Ens poden aportar 

la documentació amb els contractes dels proveïdors? 
3. Quina previsió de realització de tests serològics s’ha fet per a cada regió sani-

tària després de la Setmana Santa? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
modificacions del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
per al 2020 que ha demanat la consellera de Salut
311-01707/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62507 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines modificacions dels Pressupostos de la Generalitat 2020 ha demanat la 

consellera per tal d’adequar el pressupost sanitari a la realitat actual del sistema sa-
nitari amb la crisis del coronavirus? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’empresa a la qual s’ha adjudicat l’aplicació StopCovid-19Cat
311-01708/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina empresa ha realitzat el programa informàtic StopCovid-19Cat per ges-

tionar els avisos i notificacions per COVID-19? Com es va adjudicar i amb quines 
peticions d’informació, de contingut i d’explotació es van realitzar? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’obrir les dades de l’aplicació StopCovid-19Cat a grups de 
recerca
311-01709/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 62509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut 
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha previst obrir les dades del programa StopCovid-19Cat a grups de recerca 

per millorar el coneixement en la gestió d’epidèmies? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
ha decidit obrir les escoles quan només resten dues setmanes per a 
acabar el curs
314-08447/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu ha decidit el Govern obrir les escoles de diferents regions sa-

nitàries quan el curs continua sent on-line i queden només dues setmanes per aca-
bar-lo?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
les escoles de les regions sanitàries que passin a la fase 2 del 
desconfinament
314-08448/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern obrir les escoles a les regions sanitàries que passin a la 

fase 2 a 4 dies d’acabar el curs escolar?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons 
pedagògiques i tècniques per a obrir les escoles a partir de l’1 
de juny a les regions sanitàries que es troben en la fase 2 del 
desconfinament
314-08449/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les raons pedagògiques i tècniques que ha tingut en compte el Go-

vern per decidir la reobertura de les escoles a partir de l’1 de juny en aquelles re-
gions sanitàries que es troben en fase 2 de la desescalada?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del 
benestar dels infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió 
d’obrir les escoles dues setmanes abans de l’acabament del curs
314-08450/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha pensat en el benestar dels infants i adolescents i de les seves famílies, a 

l’hora de decidir la reobertura dels centres escolars dues setmanes abans de que aca-
bi el curs escolar?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a 
iniciar el curs escolar 2020-2021
314-08451/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern iniciar el proper curs escolar 2020-2021?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destinarà als centres escolars per a iniciar el curs escolar 2020-2021
314-08452/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos té previst el Govern destinar als centres escolars per l’inici del 

proper curs escolar 2020-2021?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar el currículum escolar per al curs 2020-2021
314-08453/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern modificar el currículum escolar per al proper curs escolar 

2020-2021 per reforçar els continguts essencials que no s’han pogut profunditzar 
aquest curs escolar 2019-2020 a causa del tancament de les escoles per la Covid-19?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
contractar més docents per al curs escolar 2020-2021
314-08454/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern contractar a més docents per al proper curs escolar 2020-

2021 per portar a terme un aprenentatge personalitzat i inclusiu en grups reduïts?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mantenir el personal de suport per al curs escolar 2020-2021
314-08455/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern mantenir el personal de suport per al proper curs escolar 

2020-2021 per portar a terme un aprenentatge personalitzat i inclusiu en grups re-
duïts?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mantenir els vetlladors per al curs escolar 2020-2021
314-08456/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern mantenir les vetlladores i vetlladors per al proper curs 

escolar 2020-2021 per portar a terme un aprenentatge personalitzat i inclusiu en 
grups reduïts?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir el servei dels centres d’atenció primària 
durant l’estat d’alarma
314-08457/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 67313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al horario de atención de los centros de atención primaria durante el 
Estado de Alarma.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas se tomaron para garantizar el servicio de los centros de aten-

ción primaria?
2. ¿Qué centros de atención primaria han visto alterado su horario de atención 

médica durante el estado de alarma?
3. ¿Qué medidas se han tomado en los centros de salud para dar cumplimiento 

a los decretos de gobierno en la gestión del COVID-19 durante todo el estado de 
alarma?

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia d’ajuts 
destinats al pagament del lloguer de l’habitatge
314-08458/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 67314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado 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.

En relación con la línea de ayudas de 14,5 millones de euros destinadas al pago 
del alquiler, anunciada el pasado 18 de mayo de 2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿De qué fondo o partida presupuestaria procede la ayuda económica de 14,5 

millones para el pago del alquiler?
2. ¿Cuántas solicitudes se han registrado antes de proceder a la suspensión del 

trámite debido a la declaración del estado de alarma? Solicitamos la información 
desglosada por provincias, comarcas y municipios

3. ¿Cuántas de esas solicitudes se han podido tramitar antes de la suspensión de 
plazos ocasionado por la declaración del estado de alarma? ¿Solicitamos la informa-
ción desglosada por provincias, comarcas y municipios?

4. ¿Cuántas de esas solicitudes han sido aprobadas, pendiente de ejecución y eje-
cutadas? ¿Y cuántas han sido rechazadas? Solicitamos la información desglosada 
por provincias, comarcas y municipios.

5. ¿Cuál es la cuantía media de la ayuda en cada provincia, comarca y munici-
pio?

6. ¿Se prevé una ampliación de esta línea de ayudas debido a la gran demanda 
que ha tenido esta solicitud? ¿Se ha realizado una previsión de cuál es la cifra total 
para poder hacer frente a la demanda real de la ayuda?

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2020 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa 
econòmica per a polítiques d’infància dels darrers cinc anys
314-08459/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 67315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 la se-
güent pregunta perquè li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quin es el detall any per any de la despesa econòmica realitzada en polítiques 

d’infància dels últims darrers cinc anys feta per la Generalitat de Catalunya fins la 
data d’avui?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020 
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació 
133/2020, declarada d’emergència, relativa al servei de seguiment de 
contactes positius per mitjà de rastrejadors
314-08460/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 67351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín Eu-

sebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Segons la resolució mitjançant la qual s’ordena l’execució de determinades pres-
tacions a l’empara de l’acord de govern de data 12 de març de 2020 pel qual es de-
clara d’emergència la contractació de subministraments i serveis en el marc de l’es-
tratègia de resposta a l’epidèmia del sars-cov-2 per la compra emergència 133/2020: 
Servei seguiment contactes positius mitjançant scouts 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quines empreses s’han presentat al concurs?
2. Quin és el pla que tindrà aquesta aplicació?
3. Quins són els objectius d’aquesta contractació?
4. Com s’ha garantit els requisits de transparència, concurrència en aquesta con-

tractació?
5. Quina previsió té el Departament de Salut de fer l’efectiva aquest seguiment 

de contacte positius?
6. Quin serà el cost pel manteniment d’aquesta contractació?
7. Quins medis ha fixat el departament de salut per garantir la protecció de dades 

d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades?
8. Per què una aplicació que es posarà en marxa de manera urgent i immediata 

ha estat contractada sense publicitat?
9. Quin és el motiu pel qual una prestació immediata o un bé de necessitat im-

mediata es contracta per aquesta via?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra López, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la protecció de les dades personals amb relació a la contractació 
133/2020, relativa al servei de seguiment de contactes positius per 
mitjà de rastrejadors
314-08461/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 67361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.
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Según la resolución mediante la cual se ordena la ejecución de determinadas 
prestaciones al amparo del acuerdo de gobierno de fecha 12 de marzo de 2020 por el 
cual se declara de emergencia la contratación de suministros y servicios en el marco 
de la estrategia de respuesta a la epidemia del sars-*cov-2 por la compra emergencia 
133/2020: Servicio seguimiento contactos positivos mediante scouts.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cómo va a garantizar el Departament de Salut el tratamiento adecuado de 

los datos personales especialmente protegidos de los ciudadanos para este servicio 
de seguimiento?

2. ¿Qué mecanismos de protección y tutela se están aplicando desde el Departa-
ment de Salud para salvaguardar los derechos derivados de la protección efectiva de 
datos personales especialmente protegidos de los ciudadanos?

3. ¿Qué garantías, procedimientos de protección y de tratamiento de los datos 
personales especialmente protegidos exige el Departament de Salut a la empresa 
contratista?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020 
Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra López, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
respondre a les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, 
naus o edificis abandonats
314-08462/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 67363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
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 la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Un total de 215 nens i adolescents viuen en barraques en solars, locals, naus o 
edificis abandonats a Barcelona amb les seves famílies. En total unes 885 persones 
viuen en assentaments urbans, segons dades d’un informe de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona amb data de febrer de l’any 2019. L’estudi va constatar 
que 88 menors vivien en solars, 119 pernoctaven en naus industrials o locals aban-
donats i altres 8 residien en edificis que funcionen com un assentament.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quines actuacions està realitzant el Govern davant aquests nens i nenes per a 

cobrir les seves necessitats bàsiques com l’educació, els aliments, i la sanitat?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
adjudicar a l’empresa Ferrovial Servicios el contracte d’emergència 
per al seguiment i el rastreig dels contactes dels casos de Covid-19
314-08463/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els criteris, més enllà de la memòria justificativa, que porten a fer 
aquesta adjudicació a una empresa del Grup Ferrovial?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
Ferrovial Servicios és la mateixa que opera al telèfon 061
314-08464/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Aquesta empresa és la mateixa que ja opera el telèfon 061?

Palau del Parlament, 5 de juny 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 no 
ha ampliat el servei del telèfon 061
314-08465/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Si les tasques de rastreig i seguiment dels casos amb la Covid-19 s’ha de fer per 
telèfon, per quin motiu no ha ampliat el Govern el servei del telèfon 061?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de 
l’empresa Ferrovial Servicios amb el programa de la Direcció General 
de Salut Pública sobre els seguiments i estudis epidemiològics de la 
Covid-19
314-08466/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina relació tindrà l’empresa Ferrovial amb el Programa creat dins de la Di-
recció General de Salut Pública sobre els seguiments i estudis epidemiològics de la 
Covid-19?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’atenció 
primària en els programes de seguiment dels casos i contactes de la 
Covid-19
314-08467/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin paper té l’atenció Primària en tots aquests nous programes de seguiment, 
tant en el programa de salut pública com en el programa de rastreig dels casos de 
Covid-19?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el Sistema d’Emergències Mèdiques s’encarrega del seguiment i el 
rastreig dels casos de Covid-19
314-08468/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu s’encarrega el SEM del seguiment i rastreig dels casos amb la 
Covid-19?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió del 
Sistema d’Emergències Mèdiques en una central de coordinació 
extrahospitalària
314-08469/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, crea el Programa de salut pública per a l’es-
tudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i del seu 
seguiment, amb una durada de 2 anys. A més, el Govern ha adjudicat un contracte 
d’emergència per un import de 17,7 milions d’euros a l’empresa Ferrovial Servi-
cios SA, l’execució de la prestació del seguiment i rastreig dels contactes dels casos 
Covid-19. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– El Govern està constituint el SEM, que és com el seu nom indica un servei 
d’emergències, en una central de coordinació extrahospitalària?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat 
del contingut de la pàgina idCAT del web de la Generalitat
314-08470/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, 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 resposta escrita.

A la web de la Generalitat sobre idCAT mòbil 
amb el següent link (https://web.gencat.cat/ca/
tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digi-
talment/idcat-mobil/) apareixia el text: «...Pro- 
perament també es podran donar d’alta en lí-
nia les persones europees de l’espai Schengen 
residents al nostre país (amb país que cadas-
cun interpreti el que més li agradi: España o 
Catalunya)».

*S’adjunta la imatge
Tenint en compte que es tracta d’una pà-

gina web oficial de la Generalitat, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Qui és el responsable del contingut de la web?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
en la pàgina idCAT del web de la Generalitat es deixa lliure la 
interpretació del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
314-08471/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, 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.

A la web de la Generalitat sobre idCAT 
mòbil amb el següent link (https://web.gen-
cat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identifi-
car-me-digitalment/idcat-mobil/) apareixia el 
text: «...Properament també es podran donar 
d’alta en línia les persones europees de l’es-
pai Schengen residents al nostre país  (amb 
país que  cadascun interpreti el que mes li 
agradi: España o Catalunya)».

*S’adjunta la imatge 
Tenint en compte que es tracta d’una pà-

gina web oficial de la Generalitat, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb quin objectiu es deixa a la lliure interpretació el país al que un ciutadà 
pertany?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de 
la pàgina idCAT del web de la Generalitat relativa a la interpretació 
lliure del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya és una 
pràctica habitual en els continguts oficials de la Generalitat
314-08472/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, 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.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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A la web de la Generalitat sobre idCAT 
mòbil amb el següent link (https://web.gen-
cat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identifi-
car-me-digitalment/idcat-mobil/) apareixia el 
text: «...Properament també es podran donar 
d’alta en línia les persones europees de l’es-
pai Schengen residents al nostre país  (amb 
país que  cadascun interpreti el que mes li 
agradi: España o Catalunya)».

*S’adjunta la imatge 
Tenint en compte que es tracta d’una pà-

gina web oficial de la Generalitat, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Incloure aquesta afirmació és una pràctica habitual en els continguts oficials de 
la Generalitat quan es fa referència al país dels ciutadans/es?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a corregir afirmacions com la de la pàgina idCAT del 
web de la Generalitat, relativa al país a què pertanyen els ciutadans 
de Catalunya
314-08473/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, 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 resposta escrita.

A la web de la Generalitat sobre idCAT 
mòbil amb el següent link (https://web.gen-
cat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identifi-
car-me-digitalment/idcat-mobil/) apareixia el 
text: «...Properament també es podran donar 
d’alta en línia les persones europees de l’es-
pai Schengen residents al nostre país  (amb 
país que  cadascun interpreti el que mes li 
agradi: España o Catalunya)».

*S’adjunta la imatge 
Tenint en compte que es tracta d’una pà-

gina web oficial de la Generalitat, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions pensar emprendre el Govern per corregir futures afirmacions 
com aquesta?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què 
pertanyen els ciutadans de Catalunya segons la Generalitat
314-08474/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, 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 resposta escrita.

A la web de la Generalitat sobre idCAT 
mòbil amb el següent link (https://web.gen-
cat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identifi-
car-me-digitalment/idcat-mobil/) apareixia el 
text: «...Properament també es podran donar 
d’alta en línia les persones europees de l’es-
pai Schengen residents al nostre país  (amb 
país que  cadascun interpreti el que mes li 
agradi: España o Catalunya)».

*S’adjunta la imatge 
Tenint en compte que es tracta d’una pà-

gina web oficial de la Generalitat, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quin país pertanyen els ciutadans/es de Catalunya segons la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
un contracte de tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media 
Group Spain és un contracte de publicitat per a una campanya de 
Turisme de Catalunya
314-08475/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 67828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat 
de Contractació pública tramitada d’emergència durant la pandèmia de la COVID-19 
en el que es poden consultar totes les contractacions realitzades durant la crisi sa-
nitària.

Entre d’altre d’altres contractes hi ha el contracte ACT-2020-00213 de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme de bots de tovalloletes desinfectants per un import de 
1.500.000 € adjudicat a Havas Media Group Spain, SA correspon en realitat a un 
contracte de publicitat per una campanya de Turisme de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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– A què es deu aquesta incongruència?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de 
publicitat que s’ha difós pels mitjans de comunicació corresponent al 
contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
314-08476/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 67829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat 
de Contractació pública tramitada d’emergència durant la pandèmia de la COVID-19 
en el que es poden consultar totes les contractacions realitzades durant la crisi sa-
nitària.

Entre d’altre d’altres contractes hi ha el contracte ACT-2020-00213 de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme de bots de tovalloletes desinfectants per un import de 
1.500.000 € adjudicat a Havas Media Group Spain, SA correspon en realitat a un 
contracte de publicitat per una campanya de Turisme de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la campanya de publicitat que s’ha difós en els mitjans de comunica-

ció amb aquest contracte?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives 
per als diversos mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas 
Media Group Spain
314-08477/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 67830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat 
de Contractació pública tramitada d’emergència durant la pandèmia de la COVID-19 
en el que es poden consultar totes les contractacions realitzades durant la crisi sa-
nitària.

Entre d’altre d’altres contractes hi ha el contracte ACT-2020-00213 de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme de bots de tovalloletes desinfectants per un import de 
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1.500.000 € adjudicat a Havas Media Group Spain, SA correspon en realitat a un 
contracte de publicitat per una campanya de Turisme de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les peces creatives pels diferents mitjans?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a 
cadascun dels mitjans i suports de la campanya de publicitat de 
Turisme de Catalunya
314-08478/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 67831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat 
de Contractació pública tramitada d’emergència durant la pandèmia de la COVID-19 
en el que es poden consultar totes les contractacions realitzades durant la crisi sa-
nitària.

Entre d’altre d’altres contractes hi ha el contracte ACT-2020-00213 de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme de bots de tovalloletes desinfectants per un import de 
1.500.000 € adjudicat a Havas Media Group Spain, SA correspon en realitat a un 
contracte de publicitat per una campanya de Turisme de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la inversió per a cada un dels mitjans i dels suports?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha fet un contracte amb un procediment negociat sense publicitat 
amb Ferroser Servicios Auxiliares
314-08479/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 628
19 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 133 

– Per quin motiu s’ha efectuat un procediment negociat sense publicitat per un 
contracte d’aquests costos?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’idoneïtat de Ferroser Servicios Auxiliares
314-08480/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris d’idoneïtat de l’empresa Ferroser Servicios Auxilia-

res, SA per a implementar aquest servei?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
costos de la prestació del servei de seguiment de contactes positius 
amb rastrejadors
314-08481/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la valoració dels costos per la implementació del servei de se-

guiment de contactes positiu mitjançant scouts? Com es justifica la valoració del 
contracte en 18 M€?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics 
per a vincular el servei de seguiment de contactes positius al Servei 
d’Emergències Mèdiques
314-08482/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els críteris tècnics per vincular un servei de seguiment de con-

tactes positius al Servei d’Emergències Mèdiques, gestionat per l’empresa SEMSA, i 
no vincular el servei a l’atenció primària de salut?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties 
jurídiques en què es basa el Departament de Salut per a fer una 
contractació en què s’hauran d’usar dades personals
314-08483/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin informe jurídic es basa el Departament de Salut per tirar endavant una 

contractació que haurà de fer ús de dades personals? Quines garanties jurídiques té 
aquest servei en relació al compliment de la normativa de protecció de dades de ca-
ràcter personal?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el 
Departament de Salut coordinarà amb l’atenció primària el seguiment 
de contactes positius
314-08484/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com preveu el Departament de Salut coordinar el seguiment de contactes po-

sitius que realitzi aquest servei externalitzat amb l’atenció primària?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si externalitzar 
serveis forma part de l’estratègia d’enfortiment de l’atenció primària
314-08485/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Forma part de l’estratègia d’enfortiment de l’atenció primària del Departament 

de Salut, externalitzar serveis i cedir-los a altres empreses privades?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió de dades 
personals d’una aplicació mòbil a una empresa privada
314-08486/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que les dades de caràcter personal d’una app poden ce-

dir-se a una altra empresa privada?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solvència en 
desenvolupament tecnològic acreditada per Ferroser Servicios 
Auxiliares
314-08487/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la contractació d’emergència a l’empresa Ferroser Servicios Auxili-
ares, SA per un import 17,69 M€: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina solvència en desenvolupament tecnològic ha acreditat l’empresa que es 

contracta?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció de les 
sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència
314-08488/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Departament per tornar a atendre les sol·licituds de reco-

neixement de la situació de dependència i reactivar el dret a accés a les prestacions 
de dependència?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de valoració de la dependència que estaven pendents 
abans de l’estat d’alarma
314-08489/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds tenia el Servei de valoració de la dependència pendents de 

resoldre abans d’aturar el servei al març per l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de valoració de la dependència pendents de resoldre’s 
després de l’estat d’alarma
314-08490/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds té el Servei de valoració de la dependència pendents de re-

soldre després de l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la llista 
d’espera per a les valoracions del grau de dependència que s’ha 
produït en els mesos d’aturada del servei
314-08491/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin percentatge ha augmentat la llista d’espera per a les valoracions de 

grau de dependència en els mesos d’aturada del servei?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb valoració de la dependència que estan pendents del 
programa individual d’atenció
314-08492/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones amb valoració de dependència estan pendents del PIA?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions per 
a reprendre de manera segura les visites domiciliàries dels equips 
del servei de valoració de la dependència
314-08493/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té el Departament elaborades les instruccions per a reprendre de forma segura 

les visites domiciliàries dels equips dels serveis?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de xoc 
previstes per a reforçar els equips de valoració de la dependència
314-08494/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament adoptar mesures de xoc per reforçar els equips i 

atendre les valoracions pendents?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’adoptaran 
mesures de reforç per a donar resposta als nous programes 
individuals d’atenció a la dependència
314-08495/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 67848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Vista l’aturada de l’activitat presencial al Servei de valoració de la dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a causa de la declaració de 
l’Estat d’alarma: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament adoptar mesures de reforç per donar resposta als 

nous PIA de les persones sí valorades que estaven pendents de serveis?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com s’ha fet la 
formació destinada als funcionaris del Departament de Justícia per a 
poder fer judicis per videoconferència
314-08496/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El Departament de Justícia ha informat sobre la preparació de les sales de visites 
de Catalunya per a que puguin realitzar-se judicis a través de videoconferència. En 
la informació es recull que 2.000 funcionaris han estat formats al respecte.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha realitzat l’esmentada formació i en quina data?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials 
emprats en la formació dels funcionaris del Departament de Justícia 
per a poder fer judicis per videoconferència
314-08497/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El Departament de Justícia ha informat sobre la preparació de les sales de vi-
si-tes de Catalunya per a que puguin realitzar-se judicis a través de videoconfe-rèn-
cia. En la informació es recull que 2.000 funcionaris han estat formats al respecte.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els materials utilitzats en la formació?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de formació 
impartida als funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer 
judicis per videoconferència
314-08498/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El Departament de Justícia ha informat sobre la preparació de les sales de visites 
de Catalunya per a que puguin realitzar-se judicis a través de videoconferència. En 
la informació es recull que 2.000 funcionaris han estat formats al respecte.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina tipologia de formació han rebut aquests 2.000 funcionaris?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
reforç previstes davant el col·lapse anunciat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i el deganat dels jutjats de Barcelona
314-08499/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Aquests dies, el TSJC ha alertat de la catàstrofe que es produirà en tornar a l’ac-
tivitat judicial ja que en els mesos més durs de la pandèmia es van suspendre 75.000 
vistes i van quedar pendents 145.000 resolucions, que se sumaran a les que s’espe-
ren, fins i tot relacionades amb la crisi actual en els mercantils i socials. A més, la 
degana dels jutjats de Barcelona ha assegurat que si no arriben reforços l’impacte 
serà brutal, especialment als jutjats social, mercantil i civil.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de reforç té plantejades el Departament de Justícia davant el 

col·lapse que alerta el TSJC i el deganat dels jutjats de Barcelona?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a integrar les mesures de reforç davant el col·lapse anunciat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el deganat dels jutjats de 
Barcelona
314-08500/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Aquests dies, el TSJC ha alertat de la catàstrofe que es produirà en tornar a l’ac-
tivitat judicial ja que en els mesos més durs de la pandèmia es van suspendre 75.000 
vistes i van quedar pendents 145.000 resolucions, que se sumaran a les que s’espe-
ren, fins i tot relacionades amb la crisi actual en els mercantils i socials. A més, la 
degana dels jutjats de Barcelona ha assegurat que si no arriben reforços l’impacte 
serà brutal, especialment als jutjats soci-al, mercantil i civil.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Departament de Justícia integrar mesures de reforç?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del 
temps de cobertura de les baixes laborals en l’Administració de 
justícia
314-08501/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Aquests dies, el TSJC ha alertat de la catàstrofe que es produirà en tornar a l’ac-
tivitat judicial ja que en els mesos més durs de la pandèmia es van suspendre 75.000 
vistes i van quedar pendents 145.000 resolucions, que se sumaran a les que s’espe-
ren, fins i tot relacionades amb la crisi actual en els mercantils i socials. A més, la 
degana dels jutjats de Barcelona ha assegurat que si no arriben reforços l’impacte 
serà brutal, especialment als jutjats soci-al, mercantil i civil.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– No creuen que en aquests moments d’excepcionalitat haurien de reduir dràsti-

cament els temps de cobertura de les baixes que es poguessin produir, passant d’una 
mitjana de 92 dies, quan es cobreixen, a un màxim de 15 dies?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a solucionar els desperfectes d’alguns jutjats
314-08502/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

La pluja dels últims dies ha deixat imatges, que hem pogut veure a través de les 
xarxes socials, on s’observa els desperfectes ocasionats en algunes seus judicials 
com la de Rubí i Martorell, una situació que impossibilita el treball, la seguretat la-
boral dels treballadors, així com la de la documentació judicial. Aquestes situacions 
no són noves ja que vénen produint-se de manera habitual per la penosa situació 
d’aquestes dependències judicials quan hi ha episodis d’intenses pluges.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té plantejat el Departament solucionar definitivament la situació penosa 

d’aquestes seus judicials?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inseguretat 
laboral dels treballadors dels jutjats que tenen desperfectes
314-08503/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

La pluja dels últims dies ha deixat imatges, que hem pogut veure a través de les 
xarxes socials, on s’observa els desperfectes ocasionats en algunes seus judicials 
com la de Rubí i Martorell, una situació que impossibilita el treball, la seguretat la-
boral dels treballadors, així com la de la documentació judicial. Aquestes situacions 
no són noves ja que vénen produint-se de manera habitual per la penosa situació 
d’aquestes dependències judicials quan hi ha episodis d’intenses pluges.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És coneixedor el Departament que podria desenvolupar-se una situació d’inse-

guretat laboral per als treballadors?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la 
Generalitat al seminari web «L’Estat d’Israel i la militarització de la 
vida»
314-08504/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 68149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes preguntas para que 
les sean contestadas con respuesta escrita.

Sobre la Videoconferencia/webinar «L’Estat d’Israel i la militarització de la 
vida» organizada por la entidad Prou Complicitat amb Israel, con fecha del 6 de ju-
nio del 2020 y que según se desprende del cartel que la publicita, contó con el apoyo 
de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y de la Generalitat de 
Catalunya.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
1. ¿De qué manera la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la 

Generalitat de Catalunya han apoyado dicho webinar?
2. ¿Ha tenido algún coste la financiación del referido webinar? Si es así, ¿Cuál ha 

sido el importe y en qué conceptos?
3. ¿Cuáles han sido los criterios que han motivado dar apoyo a la financiación 

del webinar?
4. ¿De qué manera el apoyo al webinar «L’Estat d’Israel i la militarització de la 

vida» entra dentro de los objetivos de la Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament?

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputadas

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per 
la Llengua destina una part de les subvencions que rep a l’entitat 
Plataforma per la Llengua Europa
314-08505/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 68150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– De las subvenciones que recibe de la Generalitat de Cataluña la entidad Pla-

taforma per la Llengua ¿una parte o el total, se destinan y/o se derivan a la entidad 
Plataforma per la Llengua Europa?
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– Si la respuesta es afirmativa ¿qué cantidad se ha destinado a la entidad Plata-
forma per la Llengua Europa en 2018, 2019 y 2020?

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada al Govern d’Espanya amb relació a les iniciatives de 
comunicació de les delegacions a l’exterior
314-08506/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 68155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A pesar del severo contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID-19, 
el Govern de la Generalitat de Cataluña ha decidido, en estos primeros meses de 
2020, reforzar su red de delegaciones en el exterior. Es más, tal como explicó el 
Conseller Solé en su comparecencia en el Parlament del pasado 15 de abril de 2020, 
no tiene intención de aplicar ningún plan de recortes en su departamento ni de libe-
rar recursos para destinarlos a los sectores especialmente afectados.

En particular, y según informaciones publicadas por el diario El Mundo en fec-
ha 4 de junio de 2020, el Govern de la Generalitat habría aumentado el personal de 
sus delegaciones, permitiendo además la contratación de asesorías de comunicación 
privadas para ayudar a extender el discurso separatista en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern ha informado al Gobierno de España de las referidas iniciativas 

de comunicación de las delegaciones del Govern en el exterior? En caso afirmativo, 
indíquenos qué tipo de información ha proporcionado.

– ¿Cómo se compatibiliza esa campaña de desgaste y daño a la reputación de 
España a nivel internacional con la campaña del Govern para atraer el turismo del 
resto de España y del extranjero? En particular, ¿cómo se compatibiliza con la cam-
paña turística que lleva por lema «Cataluña es mejor con vosotros» y «la felicidad 
es estar unidos»?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
publicitària «Els casals seran sempre nostres»
314-08507/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 68156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
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 la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Sobre la campanya Els casals seran sempre nostres.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. A quins mitjans de comunicació es difondrà o s’ha difós la campanya dels ca-

sals Els casals seran sempre nostres?
2. Sota quins criteris creatius i/o educatius s’ha escollit aquest lema dels casals?
3. Quin cost econòmic té aquesta campanya?
4. Quin és l’objectiu d’aquesta campanya i quins valors educatius es vol transme-

tre amb aquest lema als nostres nens i nenes?
5. Com el Govern de la Generalitat està promocionant els casals de nens i joves 

catalans amb un lema clarament separatista, ja que la similitud amb la consigna «els 
carrers seran sempre nostres» és totalment política als defensors de la independència?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
casos positius, negatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre els 
residents del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans 
(Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d’alarma
314-08508/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 68190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación con el Centro Socio Sanitario Frederica Montseny de Viladecans
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de casos positivos de COVID-19 detectados entre los resi-

dentes y/o personas que asisten al centro de día, por día de realización de la prueba 
y tipo de prueba utilizada, desde la declaración del estado de alarma?

2. ¿Cuál es el número de casos negativos de COVID-19 detectados entre los resi-
dentes y/o personas que asisten al centro de día, por día de realización de la prueba 
y tipo de prueba utilizada, desde la declaración del estado de alarma?

3. ¿Cuál es el número de casos de sospecha de COVID-19 detectados entre los 
residentes y/o personas que asisten al centro de día, con indicación de a cuántos se 
les realizaron pruebas de confirmación, desde la declaración del estado de alarma?

4. ¿Cuál es el número de residentes que tuvieron que ser trasladados a hospitales 
con indicación del día del traslado y día de retorno, o causa de no retorno, desde la 
declaración del estado de alarma?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
casos positius, negatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre 
els professionals del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de 
Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d’alarma
314-08509/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 68191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación con el Centro Socio Sanitario Frederica Montseny de Viladecans
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de casos positivos de COVID-19 detectados entre los pro-

fesionales del equipamiento por día de realización de la prueba, tipo de prueba utili-
zada y categoría profesional del afectado, desde la declaración del estado de alarma?

2. ¿Cuál es el número de casos negativos de COVID-19 detectados entre los pro-
fesionales del equipamiento por día de realización de la prueba, tipo de prueba utili-
zada y categoría profesional del afectado, desde la declaración del estado de alarma?

3. ¿Cuál es el número de casos de sospecha de COVID-19 detectados entre los 
profesionales del equipamiento, con indicación de a cuántos se les realizaron prue-
bas de confirmación, desde la declaración del estado de alarma?

4. ¿Cuál es el número de profesionales que fueron dados de baja por incapacidad 
laboral transitoria con motivo de diagnóstico o de sospecha de COVID-19, con indi-
cación de la categoría profesional y cuándos días estuvieron en esa situación, desde 
la declaración del estado de alarma?

5. ¿Cuál es el número de profesionales con diagnóstico o sospecha de COVID-19 
que no fueron dados de baja por incapacidad laboral transitoria, con indicación de 
la categoría profesional, desde la declaración del estado de alarma?

6. ¿Cuál es el número de profesionales contratados desde el inicio de la pande-
mia, con indicación de la categoría profesional, tipo de contrato y tiempo de contra-
tación, desde la declaración del estado de alarma?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
entre els residents del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de 
Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d’alarma
314-08510/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 68192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación con el Centro Socio Sanitario Frederica Montseny de Viladecans.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Cuál es el número de fallecidos entre los residentes desde el inicio de la pan-
demia, con indicación del día de fallecimiento y la causa del mismo, desde la decla-
ración del estado de alarma?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
destinar una línia d’ajut econòmica per als restauradors
314-08511/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Té previst el Govern destinar una línia d’ajut econòmica pels restauradors?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es va autoritzar el trasllat de malalts de Covid-19 de les residències 
de Rubí (Vallès Occidental) a l’hospital
314-08512/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no va autoritzar la Generalitat de Catalunya el trasllat dels ma-

lalts de Covid-19 de les residències de Rubí cap a l’hospital?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic per 
a dissenyar plans d’ocupació local per a activar l’economia de Rubí 
(Vallès Occidental)
314-08513/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Té la Generalitat de Catalunya un pla específic per dissenyar plans d’ocupació 

local per activar l’economia de la ciutat de Rubí més enllà dels decrets llei aprovats?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb 
Rubí (Vallès Occidental) amb relació a les residències per a gent gran 
durant la pandèmia de la Covid-19
314-08514/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Hor-

cas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la interlocució de la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de 

Rubí respecte les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb 
Rubí (Vallès Occidental) amb relació a les escoles bressol durant la 
pandèmia de la Covid-19
314-08515/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la interlocució de la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de 

Rubí respecte les escoles bressol durant la pandèmia de la Covid-19?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució 
amb Rubí (Vallès Occidental) amb relació a l’activació econòmica i 
industrial durant la pandèmia de la Covid-19
314-08516/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Quina ha estat la interlocució de la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de 

Rubí respecte l’activació econòmica i industrial del municipi durant la pandèmia de 
la Covid-19?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
pla de xoc per a l’adequació dels centres escolars per al mes de 
setembre
314-08517/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern implementar un pla de xoc per l’adequació dels centres 

escolars de cara el mes de setembre?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retorn a les escoles i els 
instituts
314-08518/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la coordinació que ha mantingut el Govern amb els municipis de Sant 

Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Ma-
tadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per planificar i debatre els 
temes del retorn a les escoles i instituts?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell amb relació als centres d’atenció primària i 
els hospitals de la zona durant la pandèmia de la Covid-19
314-08519/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la coordinació que ha mantingut el Govern amb els municipis de 

Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell en relació amb els Cen-
tres d’Atenció Primària i els hospitals de la zona durant la pandèmia del Covid-19? 
I quina és la coordinació que ha mantingut el Govern entre la gerència territorial i 
els municipis, pel que fa a tots els nivells assistencials?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius 
donades per a la reobertura dels centres escolars i casals d’estiu 
als municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell
314-08520/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les directrius que la Generalitat ha donat als municipis de Sant Cu-

gat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Mata-
depera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, respecte el retorn als centres 
escolars i casals d’estiu?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva 
de corresponsabilitat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a 
analitzar el final del curs escolar
314-08521/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té pensat la Generalitat analitzar de forma col·lectiva com s’acabarà el curs 

des de la coresponsabilitat, a través d’una taula de concertació amb els municipis de 
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, 
Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials 
sanitaris que s’han enviat als centres d’educació infantil, primària 
i secundària de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell
314-08522/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els materials sanitaris (EPIS) que han enviat els centres d’educació 

infantil, primari i secundària de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Va-
carisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i 
Ullastrell?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
reobertura dels centres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
314-08523/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari de reobertura dels centres escolars de Sant Cugat del Va-

llès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Cas-
tellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell de cara el més de setembre?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment 
amb els ens locals de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, 
Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant 
Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les desinfeccions i les 
mesures de protecció per a la reobertura dels centres escolars
314-08524/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment que tenen previst pels ens locals de Sant Cugat del 

Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, per fer front a l’augment de costos re-
lacionats amb les desinfeccions i les diverses mesures de protecció per la reobertura 
dels centres escolars?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la 
Generalitat amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobertura de 
les escoles bressol
314-08525/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina coordinació ha mantingut la Generalitat de Catalunya amb els ajunta-

ments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, 
Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per la reober-
tura de les escoles bressol?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius 
que ha donat als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, 
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobertura de 
les escoles bressol
314-08526/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines directrius ha donat la Generalitat de Catalunya als ajuntaments de Sant 

Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Mata-
depera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per reobrir les escoles bressol?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics que es destinaran a la desinfecció de les escoles bressol 
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, 
Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i 
Ullastrell
314-08527/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos econòmics destinarà el Govern per fer front a les desinfeccions 

que s’hauran de fer a les escoles bressols dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castell-
bisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una 
dotació extraordinària de mestres d’educació infantil, primària i 
secundària amb vista a la reobertura de les escoles a Terrassa 
(Vallès Occidental) al setembre
314-08528/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern una dotació extraordinària de mestres tant a l’educació in-

fantil, primària i secundària per fer front a les noves necessitats d’obertura de cara 
el mes de setembre a la ciutat de Terrassa?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per 
a fer front a l’adequació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-08529/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern un pla de xoc per fer front a l’adequació de nous espais 

escolars a la ciutat de Terrassa? De quins recursos disposaran el món local?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a 
adequar els centres escolars per a l’inici del curs al setembre
314-08530/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pla de xoc que té previst el Govern per fer l’adequació dels centres 

escolars i de nous espais de cara l’obertura de curs el mes de setembre?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut per a fer front a 
l’increment de costos de les assegurances de responsabilitat civil 
que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats si es detecta 
algun cas de coronavirus
314-08531/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Quina és la previsió que té el Govern i en concret la Secretaria d’Infància, 

Adolescència i Joventut, per fer front a l’increment de costos de les assegurances de 
responsabilitat civil que els ajuntaments i altres entitats organitzadores hauran d’as-
sumir si es detecta un cas positiu de coronavirus?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
sanitaris previstos per als menjadors escolars per a iniciar el curs al 
setembre
314-08532/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió que té el Govern respecte els protocols sanitaris en els 

menjadors escolars per el reinici del curs al mes de setembre?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no 
haver deixat actuar la Unitat Militar d’Emergències a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
314-08533/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Quins han estat els criteris de la Generalitat de Catalunya, pels quals no es va 

deixar actuar a l’UME a la ciutat de Sant Cugat?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no 
haver deixat actuar la Unitat Militar d’Emergències a Rubí (Vallès 
Occidental)
314-08534/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat 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: 
– Quins han estat els criteris de la Generalitat de Catalunya, pels quals no es va 

deixar actuar a l’UME a la ciutat de Rubí?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
pla de xoc o un fons perquè els ajuntaments puguin sostenir 
econòmicament les escoles municipals de música, d’art, d’educació 
especial i d’adults
314-08535/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern algun pla de xoc o fons pels ajuntaments per a la soste-

nibilitat econòmica de les escoles municipals de música, art, educació especial i 
d’adults?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’efectius 
per a les àrees bàsiques de salut de la zona oest del Vallès
314-08536/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada, Pol Gibert 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern d’organització d’efectius a les ABS del Vallès 

Oest?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, Pol Gibert Horcas, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alentiment de la 
recuperació de l’activitat habitual al CAP La Sénia
314-08537/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin motiu porta al Departament de Salut a alentir la recuperació de l’activi-

tat habitual, amb cobertura les 24h els 7 dies de la setmana, al CAP de La Sènia?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a recuperar l’activitat habitual al CAP La Sénia
314-08538/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data prevista per reobrir el CAP de La Sènia amb cobertura de les 

24h els 7 dies de la setmana?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació parcial 
del Pla de retorn a l’activitat presencial d’atenció primària a la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre
314-08539/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Pla de retorn a l’activitat presencial d’Atenció Primària a Ter-

res de l’Ebre es fa de forma parcial?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restitució dels 
serveis i el nombre d’equips sanitaris a la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre
314-08540/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té alguna intenció el Departament de Salut de no restituir els serveis amb la 

totalitat d’hores prestades i el mateix nombre d’equips sanitaris d’abans de la pandè-
mia a la Regió sanitària de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària oberts, els horaris d’atenció i el nombre d’equips mèdics de 
la regió sanitària de les Terres de l’Ebre durant l’estat d’alarma
314-08541/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els centres d’atenció primària oberts, amb quins horaris d’aten-

ció i amb quants equips mèdics a tota la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre du-
rant la durada de l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
l’atenció primària a la Sénia (Montsià) durant l’estat d’alarma
314-08542/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’Aten-
ció Primària i, en concret, del CAP de la Sènia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Departament de Salut va considerar necessari el tancament 

de l’atenció primària a La Sènia durant l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a reforçar l’atenció primària a la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre
314-08543/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura i recuperació de l’activitat habitual als centres d’atenció 
primària i, en concret, del CAP de La Sènia

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En l’estratègia d’enfortiment de l’atenció primària que ha de desenvolupar el 

Departament de Salut, després de no haver-la considerat prioritària en l’atenció a les 
persones afectades per la infecció del COVID-19, quins recursos té previst destinar 
a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i com es concreten?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres 
a l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08544/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

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

L’escola l’Arrabassada de Tarragona porta 14 anys en barracons, una situació que 
en un principi havia de ser temporal però que s’ha allargat en el temps.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat actual de les obres de l’escola l’Arrabassada de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de 
finalització de les obres de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
314-08545/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

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

L’escola l’Arrabassada de Tarragona porta 14 anys en barracons, una situació que 
en un principi havia de ser temporal però que s’ha allargat en el temps.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el termini previst per la finalització de les obres de l’escola l’Arrabas-

sada de Terragona?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-
2021 a les noves instal·lacions
314-08546/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

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

L’escola l’Arrabassada de Tarragona porta 14 anys en barracons, una situació que 
en un principi havia de ser temporal però que s’ha allargat en el temps.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern que els alumnes de l’escola l’Arrabassada de Tarragona 

comencin el proper curs escolar 2020-2021 a les noves instal·lacions?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la queixa que la 
Junta d’Atenció Primària de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida 
ha tramès als gerents de l’Institut Català de la Salut
314-08547/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 68252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Aquest grup parlamentari ha conegut la queixa de la Junta d’Atenció Primària de 
la DAP Lleida que ha enviat als gerents de l’ICS. En aquesta, a banda de preguntar 
per un estudi de seroprevalença on hi ha una gran manca d’informació que els tre-
balladors reclamen, afirma també que als treballadors no se’ls està fent les proves de 
detecció del coronavirus en igual condicions que a la resta de treballadors.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Ens poden explicar quina ha estat la resposta a aquesta carta, les accions 

que hi han realitzat, les explicacions que hi ha darrere de l’estudi que mencionen, 
i quines accions concretes de test als professionals de Lleida han realitzat fins ara i 
quines accions concretes futures han programat?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
i el nombre de residents i treballadors afectats per la Covid-19 a la 
residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar 
(Maresme)
314-08548/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la residencia de mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar, 

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de plazas que la residència de mayores Premià Domus-

Vi Ca n’Amell?
2. ¿Cuál es el número de residentes afectados por COVID-19 desde el inicio del 

estado de alarma hasta la fecha actual?
3. ¿Cuál es el número de afectados entre el personal de la residencia por el 

COVID-19 desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? Desglosada 
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la información por la categoría labora que ocupan y funciones que desempeñan de 
forma anonimizada.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
defuncions a la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de 
Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08549/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la Residència de Mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar,

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de defunciones desde el inicio del estado de alarma hasta 

la fecha actual? Se solicita la información agrupada por días desde la declaración 
del estado de alarma hasta la fecha actual.

2. ¿Cuál es el número de defunciones a causa del COVID-19 desde el inicio del 
estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información agrupada por días 
desde la declaración del estado de alarma hasta la fecha actual.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents de la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de 
Premià de Mar (Maresme), traslladats i ingressats a hospitals propers 
des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08550/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la residencia de mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Cuál es el número de residentes que han sido trasladados por los servicios de 
emergencia a hospitales próximos desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha 
actual? Se solicita la información agrupada por días.

2. ¿Cuál es el número de residentes ingresados en los hospitales próximos desde 
el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información agru-
pada por días.

3. ¿Cuál es el número de residentes trasladados a otras residencias desde el inicio 
del estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información detallando la 
causa y centro de destino.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2020 

Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el motiu pel 
qual s’ha fet una intervenció pública del Servei Català de la Salut a 
la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar 
(Maresme)
314-08551/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la Rresidencia de mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿En qué fecha se ha llevado a cabo la intervención pública por parte del Cat-

Salut en esta residencia?
2. ¿Cuáles han sido los motivos de la intervención pública por parte del CatSalut 

en esta residencia?
3. ¿Qué efectos tiene la intervención del CatSalut sobre la dirección y el personal 

de esta residencia?
4. ¿Cuáles han sido las decisiones tomadas desde la intervención del CatSalut en 

esta residencia?
5. ¿Cuáles son las actuaciones previstas por el CatSalut en esta residencia?
6. ¿Cuál es la fecha en que tiene previsto el cese en la intervención por parte de 

CatSalut en esta residencia?
7. ¿Se han tomado acciones administrativas sobre los gestores y la dirección de 

esta residencia?
8. ¿Se han tomado acciones judiciales sobre los gestores y la dirección de esta 

residencia?

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trucades al serveis d’emergències que s’ha fet des de la residència 
per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), 
des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08552/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la residencia de mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de llamadas a los servicios de emergencias recibidas en re-

lación con hechos sucedidos en esta residencia desde el inicio del estado de alarma 
hasta la fecha actual? Se solicita la información agrupada por días.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i reclamacions interposades contra la residència per a 
gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), del 2010 
ençà
314-08553/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

En referencia a la Residència de Mayores Premià DomusVi Ca n’Amell ubicada 
en el municipio de Premià de Mar.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de denuncias y reclamaciones interpuestas contra esta resi-

dencia ante los distintos Departamentos de la Generalitat en el período 2010-2020? 
Se solicita información por años y por tipo de denuncia.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es 
va dictar la proposta de contractació del servei de seguiment de 
contactes positius de Covid-19 durant el desconfinament
314-08554/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es va dictar la proposta de contractació del servei de seguiment 

de contactes de positius en les etapes de desconfinament en el marc de la pandèmia 
de la Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
es va publicar en el portal de la transparència la contractació del 
servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 durant el 
desconfinament
314-08555/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es va publicar en el portal de transparència la contractació del 

servei de seguiment de contactes positius en les etapes de desconfinament en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va 
comunicar a Ferroser Servicios Auxiliares l’adjudicació del contracte 
del servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 durant el 
desconfinament
314-08556/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es va comunicar a l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares l’ad-

judicació del contracte del servei de seguiment de contactes de positius en les etapes 
de desconfinament en el marc de la pandèmia de la Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
van començar les trucades telefòniques per a fer el seguiment de 
contactes positius de Covid-19
314-08557/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es van començar a realitzar les trucades telefòniques per fer el 

seguiment de contactes de positius de Covid-19? Des d’on es realitzaven? Qui ha as-
sumit els costos d’habilitació d’espais i de equipaments?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui ha elaborat els 
protocols per al seguiment de contactes positius de Covid-19
314-08558/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui ha elaborat els protocols que es fan servir per les trucades de seguiment de 

contactes de positius de Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència en 
l’àmbit sanitari de l’empresa adjudicatària que ha de fer el seguiment 
de contactes positius de Covid-19
314-08559/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– On consta l’experiència de l’empresa adjudicatària en l’àmbit sanitari per fer 

el seguiment de contactes de positius de Covid-19, més enllà de la neteja de centres 
hospitalaris i residencials?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la pròrroga del 
contracte per a la gestió del 061 s’ha fet amb Ferrovial
314-08560/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Fascicle cinquè
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha prorrogat el contracte vigent per la gestió del 061 amb Ferrovial? En cas 

afirmatiu, per quin import i per quin període de temps?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
van continuar fent trucades telefòniques per a fer el seguiment de 
contactes positius de Covid-19 després que la consellera de Salut ja 
hagués informat que s’havia rescindit el contracte amb l’empresa
314-08561/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què es van produir trucades telefòniques per fer el seguiment de contactes 

de positius de Covid-19, quan la Consellera de Salut ja havia dit que el Govern res-
cindiria el contracte amb l’empresa?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització 
prevista per a la resolució del contracte de seguiment de contactes 
positius de Covid-19
314-08562/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import d’indemnització previst per la resolució del contracte de se-

guiment de contactes de positius de Covid-19?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
adjudicatària del seguiment de contactes positius de Covid-19 
va treballar abans de la contractació formal
314-08563/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha treballat l’empresa adjudicatària del seguiment de contactes de positius de 

Covid-19 abans de la contractació formal?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es van fer trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes 
positius de Covid-19 a persones que ja feia catorze dies que estaven 
confinades i estaven controlades per llurs centres d’atenció primària
314-08564/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu es va trucar per fer seguiment de contactes de positius de 

Covid-19 a persones que ja portaven 14 dies confinats i estaven controlats pel seu 
respectiu CAP?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció per a 
l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS per als anys 2019 i 2020
314-08565/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina subvenció ha atorgat la Generalitat de Catalunya a l’Oficina Regional 

Europea de la OMS durant els anys 2019 i 2020?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la 
qual la Generalitat atorga subvencions a l’Oficina Regional per a 
Europa de l’OMS
314-08566/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Des de quan està atorgant la Generalitat de Catalunya subvencions a l’Oficina 

Regional Europea de la OMS?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes pels 
quals la Generalitat ha atorgat les subvencions a l’Oficina Regional 
per a Europea de l’OMS
314-08567/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quins projectes o accions s’han destinat cadascuna de les subvencions que 

la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Oficina Regional Europea de la OMS? Per 
quins imports?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’esmena en els pressupostos del 2020 amb relació a l’increment 
del complement específic i específic transitori dels funcionaris de 
l’Administració de justícia
314-08568/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la votació dels pressupostos de 2020 es va aprovar una esmena presentada 
pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem en la qual s’establia una partida 
pressupostària per a l’increment del complement específic i específic transitori als 
funcionaris del servei de l’administració de Justícia per a la seva equiparació amb la 
mesura del que es percep en l’Estat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst donar compliment el Departament a l’esmena aprovada pel Par-

lament de Catalunya per a l’increment del complement específic i específic transitori 
als funcionaris del servei de l’Administració de justícia?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a l’increment del complement específic i específic transitori dels 
funcionaris de l’Administració de justícia
314-08569/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la votació dels pressupostos de 2020 es va aprovar una esmena presentada 
pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem en la qual s’establia una partida 
pressupostària per a l’increment del complement específic i específic transitori als 
funcionaris del servei de l’administració de Justícia per a la seva equiparació amb la 
mesura del que es percep en l’Estat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst pel Departament per a l’increment del complement 

específic i específic transitori dels funcionaris de l’administració de Justícia?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
els sindicats amb relació a l’increment del complement específic i 
específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
314-08570/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la votació dels pressupostos de 2020 es va aprovar una esmena presentada 
pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem en la qual s’establia una partida 
pressupostària per a l’increment del complement específic i específic transitori als 
funcionaris del servei de l’administració de Justícia per a la seva equiparació amb la 
mesura del que es percep en l’Estat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha iniciat el Departament les converses amb els sindicats per a l’aplicació de 

l’increment corresponent al complement específic i específic transitori als funciona-
ris del servei de l’administració de Justícia?

– D’haver-se iniciat, quan s’han començat aquestes converses? Com s’han mate-
rialitzat? Quins han estat els acords?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat sanitària 
pública derivada a empreses privades d’ençà de l’1 de març de 2020
314-08571/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 68349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al departament de Salut
– Activitat sanitària pública que ha estat derivada a empreses sanitàries privades 

en el període 1/03/2020 fins la data de presentació d’aquest escrit.
– Respecte a la pregunta d’aquest escrit, identificació dels centres sanitaris pri-

vats o empreses privades a les quals s’ha derivat.
– Respecte a la primera pregunta d’aquest escrit, identificació de l’activitat, ac-

tuació o servei pel qual s’ha derivat. A títol d’exemple: llits sanitaris, UCI’s, trans-
port sanitari, proves PCR’s, gestió telefònica de positius COVID-19, etc.

– Respecte a la primera pregunta d’aquest escrit, en base a quina normativa s’ha 
fet la derivació als mesos de març, abril i maig.

– Respecte a la primera pregunta d’aquest escrit, cost previst que tindran les ac-
tuacions en curs i cost que han tingut aquelles derivacions ja finalitzades.



BOPC 628
19 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 179 

– Quin percentatge d’activitat sanitària pública s’ha fet amb empreses privades 
cada mes, des d’1 de març de 2020 fins a la data de presentació del present escrit?

– En base a quina normativa o negoci jurídic l’Hospital Sant Joan de Déu incor-
pora a les seves notes de cites de la xarxa pública una petició de finançament amb el 
següent literal «Ajuda’ns a construir el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. Fes 
un donatiu a paralosvalientes.com o al telèfon 9022040404»?

– En relació a les persones amb diversitat funcional, número de persones mortes 
per la COVID-19. Quantes d’aquestes han estat a residències de gent gran.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
del sistema de provisió de places en el Programa temporal de 
mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de 
la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
314-08572/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

L’acord de Gov/78/2020, de 9 de juny, pel qual es crea el Programa temporal de 
mesures extraordinàries per a la gestió de la COVID-19 en l’àmbit de la prevenció 
de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat, estableix la necessitat de re-
cursos humans en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’empara del punt 7.4 
de la instrucció 4/2020 del 7 de maig, resultant necessari i urgent disposar de mes 
efectius per a implementar, supervisar i controlar l’aplicació efectiva de totes les 
mesures sobre prevenció i seguretat aplicables amb motiu de la reincorporació pro-
gressiva i presencial als centres de treball del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat.

A l’acord es detalla que vistes les tasques assignades al personal del Programa 
no responen a necessitats permanents de l’Administració de la Generalitat, sinó a 
necessitats per a la gestió específica de la crisi de la pandèmia del covid-19.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es desenvoluparà el sistema de provisió de places?
– S’ha desenvolupat un sistema públic de conformació d’una bossa de treball?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del 
personal del Programa temporal de mesures extraordinàries per a la 
gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a 
la Generalitat
314-08573/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

L’acord de Gov/78/2020, de 9 de juny, pel qual es crea el Programa temporal 
de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció 
de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat, estableix la necessitat de re-
cursos humans en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’empara del punt 7.4 
de la instrucció 4/2020 del 7 de maig, resultant neces-sari i urgent disposar de mes 
efectius per a implementar, supervisar i contro-lar l’aplicació efectiva de totes les 
mesures sobre prevenció i seguretat aplica-bles amb motiu de la reincorporació pro-
gressiva i presencial als centres de treball del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat.

A l’acord es detalla que vistes les tasques assignades al personal del Programa 
no responen a necessitats permanents de l’Administració de la Generalitat, sinó a 
necessitats per a la gestió específica de la crisi de la pandèmia del Covid-19.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines seran les retribucions d’aquest personal?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució per 
departaments del Programa temporal de mesures extraordinàries 
per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos 
laborals a la Generalitat
314-08574/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

L’acord de Gov/78/2020, de 9 de juny, pel qual es crea el Programa temporal 
de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció 
de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat, estableix la necessitat de re-
cursos humans en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’empara del punt 7.4 
de la instrucció 4/2020 del 7 de maig, resultant neces-sari i urgent disposar de mes 
efectius per a implementar, supervisar i contro-lar l’aplicació efectiva de totes les 
mesures sobre prevenció i seguretat aplicables amb motiu de la reincorporació pro-
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gressiva i presencial als centres de treball del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat.

A l’acord es detalla que vistes les tasques assignades al personal del Programa 
no responen a necessitats permanents de l’Administració de la Generalitat, sinó a 
necessitats per a la gestió específica de la crisi de la pandèmia del Covid-19.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina serà la redistribució per Departaments?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
aprovades per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de 
les cambreres de pis dels hotels
314-08575/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Beatriz Silva Gallar-

do, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha aprovat el Govern de la Generalitat per pal·liar els efectes 

de la Covid-19 adreçats al col·lectiu de les cambreres de pis dels hotels?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, Beatriz Silva Gallardo, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cambreres de pis afectades pel tancament d’hotels que no han pogut 
cobrar una prestació
314-08576/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Beatriz Silva Gallar-

do, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el nombre de cambreres de pis d’hotels afectades pel tancament d’ho-
tels que no han pogut accedir a una prestació per cobrir les seves necessitats?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, Beatriz Silva Gallardo, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de 
la perspectiva de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la 
pandèmia de Covid-19 en les treballadores del sector turístic
314-08577/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Beatriz Silva Gallar-

do, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha incorporat la perspectiva de gènere en l’abordatge de les conseqüèn-

cies de la pandèmia en relació amb les treballadores de el sector turístic que s’han 
vist afectades pel tancament d’hotels?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, Beatriz Silva Gallardo, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els drets laborals i les condicions de treball 
de les cambreres de pis dels hotels en la nova situació sanitària
314-08578/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Beatriz Silva Gallar-

do, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst adoptar el Govern de la Generalitat per garantir els 

drets laborals, però també les condicions de treball de les cambreres de pis dels ho-
tels a la nova situació sanitària?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, Beatriz Silva Gallardo, diputats  

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les 
treballadores dels sectors més precaritzats
314-08579/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Beatriz Silva Gallar-

do, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst adoptar el Govern de la Generalitat per garantir els 

drets laborals i l’accés a l’ocupació de les treballadores dels sectors més precarit-
zats?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, Beatriz Silva Gallardo, diputats  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista 
per a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista d’ençà de l’aprovació del Decret 80/2015
314-08580/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per 
a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, en la seva exposició de motius 
justifica la modificació del Decret 80/2015 perquè aquest Decret «es va tramitar en 
un context de restriccions pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als 
efectes financers que podia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina 
seria la demanda de les indemnitzacions i els ajuts que generaria. El resultat obtin-
gut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a la prevista i uns efec-
tes gairebé inexistents, que en cap cas s’adeqüen als objectius esperats pel Govern».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la despesa prevista pel Govern en cada un dels exercicis pressu-

postaris des de l’aprovació del Decret 80/2015? Quina diferència hi ha hagut entre 
la despesa prevista i la despesa destinada en cada un dels exercicis pressupostaris 
des del 2015?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats 
destinades als ajuts i les indemnitzacions a les dones víctimes de 
violència masclista d’ençà de l’aprovació del Decret 80/2015
314-08581/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per 
a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, en la seva exposició de motius 
justifica la modificació del Decret 80/2015 perquè aquest Decret «es va tramitar en 
un context de restriccions pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als 
efectes financers que podia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina 
seria la demanda de les indemnitzacions i els ajuts que generaria. El resultat obtin-
gut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a la prevista i uns efec-
tes gairebé inexistents, que en cap cas s’adeqüen als objectius esperats pel Govern».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines quanties ha destinat finalment el Govern pels ajuts i indemnitzacions 

en cada un dels exercicis pressupostaris des de l’aprovació del Decret 80/2015?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts i les 
indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista 
previstos quan es va aprovar el Decret 80/2015
314-08582/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per 
a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, en la seva exposició de motius 
justifica la modificació del Decret 80/2015 perquè aquest Decret «es va tramitar en 
un context de restriccions pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als 
efectes financers que podia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina 
seria la demanda de les indemnitzacions i els ajuts que generaria. El resultat obtin-
gut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a la prevista i uns efec-
tes gairebé inexistents, que en cap cas s’adeqüen als objectius esperats pel Govern».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina previsió d’ajuts i indemnitzacions tenia el Govern quan es va aprovar el 
Decret 80/2015?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies monoparentals femenines
314-08583/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes famílies monomarentals hi ha actualment a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies monoparentals femenines que reben un ajut de la Generalitat
314-08584/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes famílies monomarentals reben actualment una ajuda de la Generalitat 

de Catalunya? Quin tipus d’ajudes són? Per quins imports?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
que componen l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08585/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins professionals composen l’equip de la Unitat Integrada d’Atenció als In-

fants i Adolescents Víctimes d’Abusos Sexuals de Tarragona?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda 
pels professionals de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08586/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació han rebut els professionals de la Unitat Integrada d’Atenció als 

Infants i Adolescents Víctimes d’Abusos Sexuals de Tarragona?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha posat en marxa la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08587/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern tenia previst posar en marxa la Unitat Integrada d’Atenció als Infants 
i Adolescents Víctimes d’Abusos Sexuals de Tarragona el mes d’abril de 2020. Inte-
ressa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu no s’ha posat en marxa aquesta unitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a la posada en marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i 
adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
314-08588/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern posar en marxa la Unitat Integrada d’Atenció als In-

fants i Adolescents Víctimes d’Abusos Sexuals de Tarragona?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per a 
gent gran i el nombre de places existents
314-08589/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 68410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Salut
– A data del present escrit, identificació nominal de les Residències de gent gran 

existents i número de places de les mateixes.
– Respecte a la primera pregunta, desglossament de les dades segons siguin pú-

bliques de gestió pública, públiques de gestió privada, privades i privades amb pla-
ces de col·laboracions.

– Cost que suposa per una persona resident les places públiques, desglossades 
per ciutat o vila.
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– Costa que suposa per la Generalitat les Residències de gent gran de titularitat 
pública (gestió pública i privada) i les aportacions que es fa a residències privades.

– EPI’s i material sanitari distribuït a les Residències de gent gran des de març 
de 2020 fins la data del present, per residències i el cost del mateix.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la 
Catalunya rural
314-08590/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 68505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, 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.

En els últims dies, els mitjans han informat sobre l’existència d’un projecte d’in-
versió en finques en els termes municipals de Sant Jaume de Frontanyà i a La Pobla 
de Lillet a la comarca del Berguedà i Les Lloses al Ripollès amb l’objectiu de con-
vertir-les en un gran vedat de caça de cérvols d’almenys 2.000 hectàrees.

Una operació, que, de produir-se, afectaria les famílies que viuen en les granges 
que estan en aquestes finques. De manera que, Sant Jaume de Frontanyà, que durant 
anys ha estat el poble més petit de Catalunya i que actualment té censades 30 per-
sones, podria perdre habitants.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que aquesta és una aposta eficaç per a dinamitzar la Cata-

lunya rural? Quines accions pensa realitzar el Govern sobre aquest tema?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondrè per escrit sobre si la criança 
de cèrvols es considera una iniciativa ética i de respecte a la 
biodiversitat
314-08591/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 68506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, 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.

En els últims dies els mitjans han informat sobre l’existència d’un projecte d’in-
versió en finques en els termes municipals de Sant Jaume de Frontanyà i a La Pobla 
de Lillet a la comarca del Berguedà i Les Lloses al Ripollès amb l’objectiu de con-
vertir-les en un gran vedat de caça de cérvols d’almenys 2.000 hectàrees.
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Una operació, que, de produir-se, afectaria les famílies que viuen en les granges 
que estan en aquestes finques. De manera que, Sant Jaume de Frontanyà, que durant 
anys ha estat el poble més petit de Catalunya i que actualment té censades 30 per-
sones, podria perdre habitants.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que criar cérvols per a després destinar-los a la caça és 

una iniciativa ética i de respecte de la biodiversitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir 
un volum d’espècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la 
biodiversitat de la zona
314-08592/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 68507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, 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: 
– Ha valorat el Govern l’impacte sobre la biodiversitar de la zona, el fet de d’in-

troduir un volum d’espècies destinades a la caça?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats 
relacionades amb la caça contribueixen al desevolupament rural i 
milloren la despoblació
314-08593/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 68508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que les activitats relacionades amb la caça contribueixen al 

desenvolupament rural i mitiguen la despoblació?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
que realitza la Conselleria d’Economia per tal de decidir si cal 
reprogramar o no recursos del Fons Feder 2014-20 derivant-los a 
finançar despeses generades per la Covid-19
314-08594/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Després de rebre la carta de la Direcció General de Fons Europeus, quines 
actuacions desenvolupa la Conselleria d’Economia per tal de decidir si cal repro-
gramar o no recursos derivant-los a finançar despesa de la Covid-19? Quins són els 
criteris que es valoren?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les Conselleries amb 
les que es posa en contacte la Conselleria d’Economia amb relació a 
la reprogramció de recursos del Fons Feder 2014-20
314-08595/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
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neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Amb quines Conselleries manté un diàleg obert la Conselleria d’Economia en 
relació a la reprogramació?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
amb què debat la possibilitat de reprogramar els recursos no 
assignats del Fons Feder per a finançar les despeses generades per 
la Covid-19
314-08596/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Amb quines conselleries debat la possibilitat de reprogramar els recursos 
no assignats per dirigir-se a despesa COVID? Quantes reunions es mantenen? En 
aquestes reunions apareixen opinions divergents? Si la resposta és positiva, quins 
són els diferents punts de vista?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què 
va decidir reprogramar tots els recusos no assignats del Fons Feder 
per a finançar les despeses generades per la Covid-19
314-08597/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dona 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quan i com es pren la decisió de reprogramar tots els recursos no assignats?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
la comunicació oficial als departaments de la reassignació de 
recursos per a finançar les despeses generades per la Covid-19 es fa 
posteriorment a la data màxima per a comunicar-ho a l’Estat
314-08598/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
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aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Per què els departaments tenen comunicació oficial per primera vegada el 5 de 
juny sobre la reassignació si el 22 de maig era el darrer dia per comunicar-ho a l’Es-
tat? No s’havia parlat ni acordat prèviament amb ells aquesta reassignació?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
correcte el procediment seguit amb relació a la reassignació dels 
recursos del Fons Feder
314-08599/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Considera el Departament d’Economia que aquesta és una bona manera de 
procedir tenint en compte que els projectes Feder no assignats afecten a àmbits di-
versos rellevants pel país, com els de recerca, per exemple?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren 
algunes infraestuctures estratègiques per la pèrdua de recursos per 
la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08600/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– És conscient el Govern que amb aquesta decisió ja comunicada als diversos de-
partaments es posen en risc infraestructures estratègiques que conformen els Feder 
Singulars?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren 
determinades infraestructures per la reassignació dels recursos del 
Fons Feder
314-08601/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
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aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– És conscient el Govern que amb aquesta decisió ja comunicada als diversos 
departaments es posen en risc algunes de les següents inversions: les noves instal·la-
cions de psiquiatria infantil de Sant Joan de Déu; una part molt important del nou 
edifici de l’Icfo a Castelldefels; les noves instal·lacions de l’IRTA repartides per tot 
el territori; la captació de talent i instal·lació de nous laboratoris per l’IRB; una part 
important de l’operació de la Ciutadella del Coneixement (Mercat del Peix); i el 
Centre de diagnòstic per la imatge de l’IGTP?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació 
perquè els recursos del Fons Feder s’assignin als projectes previstos 
inicialment
314-08602/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Davant les crítiques de molts col·lectius com els centres de recerca o el món 
local, rectificarà el departament d’economia per tal que els recursos previstos s’as-
signin als projectes Feder, com s’havia previst inicialment? Si la resposta és positiva, 
quan es portarà a terme la rectificació? Si la resposta és negativa, quines alternatives 
està treballant el Govern per tal que els projectes i operacions previstes es puguin 
dur a terme?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada en 
recerca que representa la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08603/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– És conscient el Govern que aquesta decisió representa una retallada a projectes 
de recerca en aproximadament 100 M€, just en un moment on és més important que 
mai apostar per la ciència i la seva capacitat de transformació? Si és conscient, què 
pensa fer per revertir aquesta situació?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als 
ajuntaments de la pèrdua dels recursos del Fons Feder
314-08604/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
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aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Ha comunicat el Govern als ajuntaments aquesta decisió que afecta clarament 
a projectes presentats i que són rellevants pel futur de les ciutats sobretot per enca-
rar una etapa difícil, com la que s’està patint amb la pandèmia? Si ho ha fet, quan ha 
estat? Quina ha estat la resposta? Si no ho ha fet, quan ho farà? I quines alternatives 
oferirà al món local?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
previstes per a compensar els projectes que han perdut els municipis 
per la reassignació dels recursos del Fons Feder
314-08605/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines alternatives oferirà el Govern al món local per fer front als projectes 
presentats en les convocatòries Feder? Creu el Govern de la Generalitat que és sen-
sible amb els ajuntaments quan pren decisions com aquesta?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació 
insisteix que la reassignació dels recursos del Fons Feder és 
obligatòria si l’Estat estableix que és potestatiu de les comunitats 
autònomes
314-08606/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 4 de maig en una reunió entre el Ministeri d’Hisenda i les Comunitats Autò-
nomes s’explica que la Unió Europea ha permès la flexibilització de part dels Fons 
Feder 2014-20 i que aquells que no estiguin encara assignats es podran destinar a 
despesa sanitària derivada de la Covid-19. La Directora General de Fons Europeus 
del Ministeri d’Hisenda envia una carta, uns dies després, dirigida a la direcció ge-
neral de promoció econòmica en la que comunica la flexibilització que ha establert 
la Unió Europea pel destí dels recursos dels Fons Feder encara no assignats. En 
aquesta carta s’explica que aquests recursos no assignats podran reprogramar-se per 
finançar despesa sanitària derivada de la crisis de la Covid-19, i dóna 10 dies a Ca-
talunya per enviar la nova programació, si és el cas. El 5 de juny, la Direcció Gene-
ral de Promoció Econòmica comunica als diferents departaments la reprogramació 
dels Fons Feder encara no assignats i, per tant, la pèrdua de recursos per projectes 
relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Per què insisteix el Director General de Promoció Econòmica en la seva carta 
del 5 de juny en què és obligatòria la reassignació de recursos Feder quan l’Estat 
estableix clarament que és potestatiu de les CCAA?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. 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 els criteris de contractació pública de la 
Corporació
322-00196/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68709 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris aplicats a la contractació pública de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el rànquing de credibilitat i imparcialitat dels 
informatius dels mitjans de la Corporació segons GFK
322-00197/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68710 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el ranking de credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de 

la CCMA segons GFK.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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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 els criteris emprats en el tractament de 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
322-00198/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68711 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats pels mitjans de la CCMA en el tractament del Sr. 

Pujol i Soley. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

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 informatiu de la figura de 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
322-00199/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68740 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta 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 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu de la figura de l’expresident Jordi Pujol i Soley 

als canals i emissores de la Corporació en el marc de l’aprovació de la Resolució 
735/XI pel Parlament.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA 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 oralment 
en comissió sobre la representació administrativa en els mapes de 
diversos espais dels mitjans públics
322-00200/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68751 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta 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 oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la representació administrativa en els mapes de diversos espais dels mit-

jans públics.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’acord amb el Departament de Cultura per a 
impulsar les produccions audiovisuals en català
322-00201/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta 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 oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’acord de la CCMA i el Departament de Cultura per impulsar les pro-

duccions audiovisuals en català.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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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 renúncia del director de l’Àrea d’Esports de la 
Corporació
322-00202/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta 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 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la renúncia del director d’Esports de la CCMA.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reorganització de l’àmbit esportiu de la 
Corporació
322-00203/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68762 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi haurà alguna reorganització en l’àmbit esportiu de la CCMA?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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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 les modificacions de la graella de programació per 
a la pròxima temporada
322-00204/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68763 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines modificacions de cara al curs vinent hi haurà a la graella?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a un condemnat per col·laboració amb 
ETA en el programa Preguntes freqüents
323-00259/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68713 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats per a la realització de l’entrevista al condemnat per 

col·laboració amb la banda terrorista ETA Sr. Alcantarilla al programa Preguntes 
Freqüents (FAQS) de TV3. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a Jaume Roures en el programa 
Preguntes freqüents
323-00260/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68714 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, Director de Televisió Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats per a la realització de l’entrevista al Sr. Roures al 

programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a informar de les protestes contra 
el racisme i els disturbis que s’hi van produir
323-00261/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 68715 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats per informar sobre les recents protestes contra el 

racisme, i els disturbis i actes vandàlics que han succeït durant i després d’algunes 
d’aquestes protestes.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3
323-00262/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 68736 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de TVC, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la seva responsabilitat en l’edició del documental 
El cas Rosell
323-00263/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68741 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la responsabilitat del director de TV3 en l’edició del documental el Cas 

Rosell.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units



BOPC 628
19 de juny de 2020

3.27.10. Preguntes orals en comissió 206

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la seva responsabilitat en l’emissió del documental 
El cas Rosell
323-00264/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68742 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la responsabilitat del director de TV3 en l’emissió del documental el Cas 

Rosell. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la recuperació de programes 
a la graella habitual de Catalunya Ràdio i les previsions per a la nova 
temporada
323-00265/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68753 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la recuperació de programes a la graella habitual de Catalunya Ràdio i 

previsions per a la nova temporada.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la programació musical en 
català a les emissores i els canals de la Corporació
323-00266/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68754 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la programació musical en català a les emissores i canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç dels formats i les novetats que s’han 
posat en marxa durant el període de confinament per la Covid-19
323-00267/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68755 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç dels formats i les novetats que s’han posat en marxa a TV3 durant el 

període de confinament per la Covid-19.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del programa informatiu Info K
323-00268/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 68756 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
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cent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’evolució del programa informatiu InfoK del 33.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes per a evitar que TV3 sigui la 
televisió de només una part de la societat catalana
323-00269/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68760 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchís, director de TV3 la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Mesures previstes per a evitar que TV3 sigui cada cop més la televisió només 

d’una part de la societat catalana.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats a la programació 
d’estiu
323-00270/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68764 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines novetats hi haurà a la programació d’estiu?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de la línia d’èxit del programa Info K 
per a modificar la programació infantil
323-00271/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68765 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Estan treballant en la línia de l’èxit de l’Info K per modificar la programació 

infantil?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les cerimònies religioses
323-00272/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68766 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre cerimònies religioses.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el treball per a combatre la invisibilització de 
col·lectius racialitzats en la programació de TV3
323-00273/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 68767 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
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Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com treballen per combatre la invisibilització de col·lectius racialitzats en la 

programació de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’equitat de tracte i la no-discriminació en els 
mitjans públics
323-00274/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 68768 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis i Llàcer, Director de TVC, 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’equitat de tracte i la no-discriminació als mitjans públics.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

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 responsable d’autoritzar que el programa Preguntes 
freqüents dediqués un espai a l’expresident de la Generalitat Jordi 
Pujol
325-00124/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

El passat 6 de juny el programa Preguntes Freqüents –FAQS– va dedicar un es-
pai a la ja habitual col·laboradora Pilar Rahola, qui va parlar de la figura de l’expresi-
dent Jordi Pujol amb motiu del seu 90è aniversari.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Donat que el guió del FAQS es té amb antelació a l’emissió del programa en 
directe, qui va autoritzar per part de la CCMA que es dediqués un espai a tractar la 
figura de l’expresident Jordi Pujol per la Pilar Rahola?

Palau del Parlament, 8 de juny 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 les mesures que adoptarà per a garantir el rigor informatiu 
i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol en el programa Preguntes freqüents
325-00125/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

El passat 6 de juny el programa Preguntes Freqüents –FAQS– va dedicar un es-
pai a la ja habitual col·laboradora Pilar Rahola, qui va parlar de la figura de l’expresi-
dent Jordi Pujol amb motiu del seu 90è aniversari.

La Resolució 735/XII, aprovada pel Parlament el passat mes de febrer en el marc 
del debat sobre la lluita contra la corrupció, recull la Proposta de Resolució del GP 
Socialistes i Units per avançar que constata que TV3 no ha dedicat un espai als ca-
sos de corrupció que involucren a l’expresident Pujol i a la seva família i insta el 
Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per a garantir el compli-
ment de la missió de servei públic i el rigor informatiu que exigeix el Llibre d’Estil de 
la CCMA en les aparicions i tractament de l’expresident Jordi Pujol [...] contextualit-
zant la informació i oferint diferents elements de judici a la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures adoptarà la CCMA per a garantir l’equilibri i el rigor informa-

tiu i la pluralitat en aquesta cas, com diu el Llibre d’Estil de la mateixa CCMA, on la 
col·laboradora va difondre una sèrie d’afirmacions entorn a la figura de l’expresident 
Jordi Pujol sense que hi hagués un contrapès i un equilibri de veus.

Palau del Parlament, 8 de juny 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 data en què TV3 emetrà un programa de 30 minuts o de 
Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol
325-00126/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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.

El passat 6 de juny el programa Preguntes Freqüents –FAQS– va dedicar un es-
pai a la ja habitual col·laboradora Pilar Rahola, qui va parlar de la figura de l’expresi-
dent Jordi Pujol amb motiu del seu 90é aniversari.

La Resolució 735/XII, aprovada pel Parlament el passat mes de febrer en el marc 
del Debat sobre la lluita contra la corrupció, recull la Proposta de Resolució del GP 
Socialistes i Units per avançar que constata que TV3 no ha dedicat un espai als ca-
sos de corrupció que involucren a l’expresident Pujol i a la seva família i insta el 
Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per a garantir el compli-
ment de la missió de servei públic i el rigor informatiu que exigeix el Llibre d’Estil de 
la CCMA en les aparicions i tractament de l’expresident Jordi Pujol [...] contextualit-
zant la informació i oferint diferents elements de judici a la ciutadania.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan emetrà TV3 un 30 Minuts o un Sense Ficció sobre el cas de corrupció que 

envolta a l’expresident Pujol i a la seva família, en el marc de la Resolució 735/XII?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència del nomenament de Clara Ponsatí com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans tenint en compte les seves declaracions en un tuit sobre l’impacte de la Covid-19 a Madrid
	311-01514/12
	Anunci: Susana Beltrán García, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que fan els ciutadans de l’aplicació StopCovid-19Cat i les conclusions que se n’extreuen
	311-01519/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la despesa que ha comportat la creació de l’aplicació StopCovid-19Cat
	311-01520/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid 19
	311-01521/12
	Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quin ha estat el volum de trucades al serveis del 061, del 112 i del 012 relacionades amb la Covid-19 durant el mes de març
	311-01522/12
	Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de defuncions a Catalunya durant el mes de març
	311-01523/12
	Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de defuncions i les causes de la mort de l’1 de març ençà
	311-01647/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals sanitaris contagiats per la Covid-19 de l’1 de març ençà
	311-01648/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests per a la detecció de la Covid-19 fets als professionals sanitaris
	311-01649/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals sanitaris que han estat en quarantena per la Covid-19
	311-01650/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri emès pel Departament de Salut pel que fa al desenvolupament de l’activitat professional dels treballadors sanitaris amb símptomes lleus de Covid-19
	311-01651/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a considerar d’alt risc els professionals sanitaris
	311-01652/12
	Anunci: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals contractats durant el març i l’abril del 2020 per a reforçar la plantilla i cobrir les baixes laborals del personal d’atenció telefònica del 061
	311-01680/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre sobre el nombre de professionals contractats durant el març i l’abril del 2020 per a reforçar la plantilla i cobrir les baixes laborals del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques
	311-01681/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la desinfecció dels vehicles de transport sanitari durant la crisi de la Covid-19
	311-01682/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir que els professionals del transport sanitari tinguin els equips de protecció per a treballar amb seguretat
	311-01683/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions fetes a les empreses concessionàries de transport sanitari el març i l’abril del 2020
	311-01684/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests de detecció del coronavirus fets als professionals del transport sanitari durant la crisi de la Covid-19
	311-01685/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals del transport sanitari que han tingut la baixa per incapacitat laboral transitòria per infecció de Covid-19 el març i l’abril del 2020
	311-01686/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a contractar empreses privades per a desinfectar centres sanitaris, sociosanitaris i residències per a gent gran durant la crisi de la Covid-19
	311-01687/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la desinfecció de centres sanitaris, sociosanitaris i residències per a gent gran per part d’empreses privades el març i l’abril del 2020
	311-01688/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’un comitè d’experts per a gestionar la crisi de la Covid-19
	311-01690/12
	Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la manca de material i els contagis per coronavirus en hospitals, serveis o centres d’atenció primària
	311-01691/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de gestió previst per a sortir de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
	311-01692/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla previst per a millorar el procés final de la vida durant la pandèmia de Covid-19
	311-01693/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
	311-01694/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canals de comunicació amb la Unitat Militar d’Emergències amb relació a la construcció de l’hospital de campanya de Sabadell (Vallès Occidental)
	311-01695/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes amb les previsions de necessitat de material sanitari que es van fer al començament de la crisi de la Covid-19
	311-01696/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes amb les previsions de necessitat de material sanitari per la crisi de la Covid-19 que s’han fet en acabar la Setmana Santa
	311-01697/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients no infectats per coronavirus intervinguts quirúrgicament durant la pandèmia
	311-01698/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients no infectats per coronavirus atesos a les consultes externes
	311-01699/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients pendents d’atenció sanitària i en llista d’espera
	311-01700/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable del protocol segons el qual no s’havia d’ingressar els pacients més grans de vuitanta anys
	311-01701/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes administratius signats amb Basic Devices
	311-01702/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió del nombre de morts en domicilis des de la declaració de l’estat d’alarma
	311-01703/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres sanitaris desinfectats per a evitar la transmissió del coronavirus
	311-01704/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la discrepància en les dades relatives al nombre de morts, pacients greus i infectats entre l’Ajuntament d’Igualada (Anoia), els ajuntaments de la conca d’Òdena i el Departament de Salut
	311-01705/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de tests serològics fets a Catalunya
	311-01706/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les modificacions del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 que ha demanat la consellera de Salut
	311-01707/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa a la qual s’ha adjudicat l’aplicació StopCovid-19Cat
	311-01708/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’obrir les dades de l’aplicació StopCovid-19Cat a grups de recerca
	311-01709/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha decidit obrir les escoles quan només resten dues setmanes per a acabar el curs
	314-08447/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir les escoles de les regions sanitàries que passin a la fase 2 del desconfinament
	314-08448/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons pedagògiques i tècniques per a obrir les escoles a partir de l’1 de juny a les regions sanitàries que es troben en la fase 2 del desconfinament
	314-08449/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del benestar dels infants, els adolescents i llurs famílies en la decisió d’obrir les escoles dues setmanes abans de l’acabament del curs
	314-08450/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a iniciar el curs escolar 2020-2021
	314-08451/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destinarà als centres escolars per a iniciar el curs escolar 2020-2021
	314-08452/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar el currículum escolar per al curs 2020-2021
	314-08453/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de contractar més docents per al curs escolar 2020-2021
	314-08454/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir el personal de suport per al curs escolar 2020-2021
	314-08455/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir els vetlladors per al curs escolar 2020-2021
	314-08456/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir el servei dels centres d’atenció primària durant l’estat d’alarma
	314-08457/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia d’ajuts destinats al pagament del lloguer de l’habitatge
	314-08458/12
	Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa econòmica per a polítiques d’infància dels darrers cinc anys
	314-08459/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació 133/2020, declarada d’emergència, relativa al servei de seguiment de contactes positius per mitjà de rastrejadors
	314-08460/12
	Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la protecció de les dades personals amb relació a la contractació 133/2020, relativa al servei de seguiment de contactes positius per mitjà de rastrejadors
	314-08461/12
	Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a respondre a les necessitats dels menors que viuen en locals, solars, naus o edificis abandonats
	314-08462/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar a l’empresa Ferrovial Servicios el contracte d’emergència per al seguiment i el rastreig dels contactes dels casos de Covid-19
	314-08463/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Ferrovial Servicios és la mateixa que opera al telèfon 061
	314-08464/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha ampliat el servei del telèfon 061
	314-08465/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de l’empresa Ferrovial Servicios amb el programa de la Direcció General de Salut Pública sobre els seguiments i estudis epidemiològics de la Covid-19
	314-08466/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’atenció primària en els programes de seguiment dels casos i contactes de la Covid-19
	314-08467/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Sistema d’Emergències Mèdiques s’encarrega del seguiment i el rastreig dels casos de Covid-19
	314-08468/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió del Sistema d’Emergències Mèdiques en una central de coordinació extrahospitalària
	314-08469/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat del contingut de la pàgina idCAT del web de la Generalitat
	314-08470/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en la pàgina idCAT del web de la Generalitat es deixa lliure la interpretació del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
	314-08471/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’afirmació de la pàgina idCAT del web de la Generalitat relativa a la interpretació lliure del país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya és una pràctica habitual en els continguts oficials de la Ge
	314-08472/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a corregir afirmacions com la de la pàgina idCAT del web de la Generalitat, relativa al país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya
	314-08473/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país a què pertanyen els ciutadans de Catalunya segons la Generalitat
	314-08474/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual un contracte de tovalloletes desinfectants adjudicat a Havas Media Group Spain és un contracte de publicitat per a una campanya de Turisme de Catalunya
	314-08475/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya de publicitat que s’ha difós pels mitjans de comunicació corresponent al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
	314-08476/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peces creatives per als diversos mitjans pel que fa al contracte adjudicat a Havas Media Group Spain
	314-08477/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a cadascun dels mitjans i suports de la campanya de publicitat de Turisme de Catalunya
	314-08478/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha fet un contracte amb un procediment negociat sense publicitat amb Ferroser Servicios Auxiliares
	314-08479/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’idoneïtat de Ferroser Servicios Auxiliares
	314-08480/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels costos de la prestació del servei de seguiment de contactes positius amb rastrejadors
	314-08481/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics per a vincular el servei de seguiment de contactes positius al Servei d’Emergències Mèdiques
	314-08482/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties jurídiques en què es basa el Departament de Salut per a fer una contractació en què s’hauran d’usar dades personals
	314-08483/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Departament de Salut coordinarà amb l’atenció primària el seguiment de contactes positius
	314-08484/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si externalitzar serveis forma part de l’estratègia d’enfortiment de l’atenció primària
	314-08485/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió de dades personals d’una aplicació mòbil a una empresa privada
	314-08486/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solvència en desenvolupament tecnològic acreditada per Ferroser Servicios Auxiliares
	314-08487/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció de les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència
	314-08488/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració de la dependència que estaven pendents abans de l’estat d’alarma
	314-08489/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració de la dependència pendents de resoldre’s després de l’estat d’alarma
	314-08490/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la llista d’espera per a les valoracions del grau de dependència que s’ha produït en els mesos d’aturada del servei
	314-08491/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb valoració de la dependència que estan pendents del programa individual d’atenció
	314-08492/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions per a reprendre de manera segura les visites domiciliàries dels equips del servei de valoració de la dependència
	314-08493/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de xoc previstes per a reforçar els equips de valoració de la dependència
	314-08494/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’adoptaran mesures de reforç per a donar resposta als nous programes individuals d’atenció a la dependència
	314-08495/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com s’ha fet la formació destinada als funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per videoconferència
	314-08496/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials emprats en la formació dels funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per videoconferència
	314-08497/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de formació impartida als funcionaris del Departament de Justícia per a poder fer judicis per videoconferència
	314-08498/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de reforç previstes davant el col·lapse anunciat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el deganat dels jutjats de Barcelona
	314-08499/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a integrar les mesures de reforç davant el col·lapse anunciat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el deganat dels jutjats de Barcelona
	314-08500/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps de cobertura de les baixes laborals en l’Administració de justícia
	314-08501/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a solucionar els desperfectes d’alguns jutjats
	314-08502/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inseguretat laboral dels treballadors dels jutjats que tenen desperfectes
	314-08503/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Generalitat al seminari web «L’Estat d’Israel i la militarització de la vida»
	314-08504/12
	Formulació: Susana Beltrán García, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Plataforma per la Llengua destina una part de les subvencions que rep a l’entitat Plataforma per la Llengua Europa
	314-08505/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada al Govern d’Espanya amb relació a les iniciatives de comunicació de les delegacions a l’exterior
	314-08506/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària «Els casals seran sempre nostres»
	314-08507/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos positius, negatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre els residents del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d’ala
	314-08508/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos positius, negatius i sospitosos de Covid-19 detectats entre els professionals del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d
	314-08509/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts entre els residents del Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat), des de la declaració de l’estat d’alarma
	314-08510/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de destinar una línia d’ajut econòmica per als restauradors
	314-08511/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va autoritzar el trasllat de malalts de Covid-19 de les residències de Rubí (Vallès Occidental) a l’hospital
	314-08512/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic per a dissenyar plans d’ocupació local per a activar l’economia de Rubí (Vallès Occidental)
	314-08513/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès Occidental) amb relació a les residències per a gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
	314-08514/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès Occidental) amb relació a les escoles bressol durant la pandèmia de la Covid-19
	314-08515/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb Rubí (Vallès Occidental) amb relació a l’activació econòmica i industrial durant la pandèmia de la Covid-19
	314-08516/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc per a l’adequació dels centres escolars per al mes de setembre
	314-08517/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a planificar el retor
	314-08518/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell amb relació als centres d
	314-08519/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades per a la reobertura dels centres escolars i casals d’estiu als municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis
	314-08520/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi col·lectiva de corresponsabilitat amb els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastr
	314-08521/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els materials sanitaris que s’han enviat als centres d’educació infantil, primària i secundària de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbis
	314-08522/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reobertura dels centres escolars de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell
	314-08523/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb els ens locals de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a fer front a les de
	314-08524/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de la Generalitat amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a
	314-08525/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius que ha donat als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Ullastrell per a la reobe
	314-08526/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que es destinaran a la desinfecció de les escoles bressol de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa, Rubí, Rellinars, Matadepera, Castellbisbal, Sant Llore
	314-08527/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una dotació extraordinària de mestres d’educació infantil, primària i secundària amb vista a la reobertura de les escoles a Terrassa (Vallès Occidental) al setembre
	314-08528/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a fer front a l’adequació de nous espais escolars a Terrassa (Vallès Occidental)
	314-08529/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a adequar els centres escolars per a l’inici del curs al setembre
	314-08530/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut per a fer front a l’increment de costos de les assegurances de responsabilitat civil que hauran d’assumir ajuntaments i altres entitats si es 
	314-08531/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols sanitaris previstos per als menjadors escolars per a iniciar el curs al setembre
	314-08532/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no haver deixat actuar la Unitat Militar d’Emergències a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-08533/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per no haver deixat actuar la Unitat Militar d’Emergències a Rubí (Vallès Occidental)
	314-08534/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un pla de xoc o un fons perquè els ajuntaments puguin sostenir econòmicament les escoles municipals de música, d’art, d’educació especial i d’adults
	314-08535/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’efectius per a les àrees bàsiques de salut de la zona oest del Vallès
	314-08536/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alentiment de la recuperació de l’activitat habitual al CAP La Sénia
	314-08537/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a recuperar l’activitat habitual al CAP La Sénia
	314-08538/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació parcial del Pla de retorn a l’activitat presencial d’atenció primària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-08539/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la restitució dels serveis i el nombre d’equips sanitaris a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-08540/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària oberts, els horaris d’atenció i el nombre d’equips mèdics de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre durant l’estat d’alarma
	314-08541/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’atenció primària a la Sénia (Montsià) durant l’estat d’alarma
	314-08542/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a reforçar l’atenció primària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-08543/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres a l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	314-08544/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de les obres de l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	314-08545/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona, comenci el curs escolar 2020-2021 a les noves instal·lacions
	314-08546/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la queixa que la Junta d’Atenció Primària de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida ha tramès als gerents de l’Institut Català de la Salut
	314-08547/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places i el nombre de residents i treballadors afectats per la Covid-19 a la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
	314-08548/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions a la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
	314-08549/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents de la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), traslladats i ingressats a hospitals propers des de l’inici de l’estat d’alarma
	314-08550/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el motiu pel qual s’ha fet una intervenció pública del Servei Català de la Salut a la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
	314-08551/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades al serveis d’emergències que s’ha fet des de la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
	314-08552/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i reclamacions interposades contra la residència per a gent gran DomusVi Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), del 2010 ençà
	314-08553/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va dictar la proposta de contractació del servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 durant el desconfinament
	314-08554/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va publicar en el portal de la transparència la contractació del servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 durant el desconfinament
	314-08555/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va comunicar a Ferroser Servicios Auxiliares l’adjudicació del contracte del servei de seguiment de contactes positius de Covid-19 durant el desconfinament
	314-08556/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què van començar les trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19
	314-08557/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui ha elaborat els protocols per al seguiment de contactes positius de Covid-19
	314-08558/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència en l’àmbit sanitari de l’empresa adjudicatària que ha de fer el seguiment de contactes positius de Covid-19
	314-08559/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la pròrroga del contracte per a la gestió del 061 s’ha fet amb Ferrovial
	314-08560/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es van continuar fent trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19 després que la consellera de Salut ja hagués informat que s’havia rescindit el contracte
	314-08561/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització prevista per a la resolució del contracte de seguiment de contactes positius de Covid-19
	314-08562/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa adjudicatària del seguiment de contactes positius de Covid-19 va treballar abans de la contractació formal
	314-08563/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es van fer trucades telefòniques per a fer el seguiment de contactes positius de Covid-19 a persones que ja feia catorze dies que estaven confinades i estaven controlades per llurs centres 
	314-08564/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció per a l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS per als anys 2019 i 2020
	314-08565/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la qual la Generalitat atorga subvencions a l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS
	314-08566/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes pels quals la Generalitat ha atorgat les subvencions a l’Oficina Regional per a Europea de l’OMS
	314-08567/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’esmena en els pressupostos del 2020 amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08568/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08569/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb els sindicats amb relació a l’increment del complement específic i específic transitori dels funcionaris de l’Administració de justícia
	314-08570/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat sanitària pública derivada a empreses privades d’ençà de l’1 de març de 2020
	314-08571/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament del sistema de provisió de places en el Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
	314-08572/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del personal del Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
	314-08573/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució per departaments del Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat
	314-08574/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aprovades per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en el col·lectiu de les cambreres de pis dels hotels
	314-08575/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cambreres de pis afectades pel tancament d’hotels que no han pogut cobrar una prestació
	314-08576/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’abordatge de les conseqüències de la pandèmia de Covid-19 en les treballadores del sector turístic
	314-08577/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els drets laborals i les condicions de treball de les cambreres de pis dels hotels en la nova situació sanitària
	314-08578/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els drets laborals i l’accés a l’ocupació de les treballadores dels sectors més precaritzats
	314-08579/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista d’ençà de l’aprovació del Decret 80/2015
	314-08580/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats destinades als ajuts i les indemnitzacions a les dones víctimes de violència masclista d’ençà de l’aprovació del Decret 80/2015
	314-08581/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts i les indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista previstos quan es va aprovar el Decret 80/2015
	314-08582/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparentals femenines
	314-08583/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies monoparentals femenines que reben un ajut de la Generalitat
	314-08584/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que componen l’equip de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08585/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels professionals de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08586/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha posat en marxa la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08587/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en marxa de la unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals de Tarragona
	314-08588/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències per a gent gran i el nombre de places existents
	314-08589/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dinamització de la Catalunya rural
	314-08590/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondrè per escrit sobre si la criança de cèrvols es considera una iniciativa ética i de respecte a la biodiversitat
	314-08591/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet d’introduir un volum d’espècies destinades a la caça ,tindrà un impacte sobre la biodiversitat de la zona
	314-08592/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les activitats relacionades amb la caça contribueixen al desevolupament rural i milloren la despoblació
	314-08593/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que realitza la Conselleria d’Economia per tal de decidir si cal reprogramar o no recursos del Fons Feder 2014-20 derivant-los a finançar despeses generades per la Covid-19
	314-08594/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les Conselleries amb les que es posa en contacte la Conselleria d’Economia amb relació a la reprogramció de recursos del Fons Feder 2014-20
	314-08595/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments amb què debat la possibilitat de reprogramar els recursos no assignats del Fons Feder per a finançar les despeses generades per la Covid-19
	314-08596/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què va decidir reprogramar tots els recusos no assignats del Fons Feder per a finançar les despeses generades per la Covid-19
	314-08597/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la comunicació oficial als departaments de la reassignació de recursos per a finançar les despeses generades per la Covid-19 es fa posteriorment a la data màxima per a comunicar-ho a l’Esta
	314-08598/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera correcte el procediment seguit amb relació a la reassignació dels recursos del Fons Feder
	314-08599/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren algunes infraestuctures estratègiques per la pèrdua de recursos per la reassignació dels recursos del Fons Feder
	314-08600/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que corren determinades infraestructures per la reassignació dels recursos del Fons Feder
	314-08601/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació perquè els recursos del Fons Feder s’assignin als projectes previstos inicialment
	314-08602/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada en recerca que representa la reassignació dels recursos del Fons Feder
	314-08603/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments de la pèrdua dels recursos del Fons Feder
	314-08604/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives previstes per a compensar els projectes que han perdut els municipis per la reassignació dels recursos del Fons Feder
	314-08605/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació insisteix que la reassignació dels recursos del Fons Feder és obligatòria si l’Estat estableix que és potestatiu de les co
	314-08606/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. 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 els criteris de contractació pública de la Corporació
	322-00196/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el rànquing de credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la Corporació segons GFK
	322-00197/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	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 emprats en el tractament de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
	322-00198/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	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 informatiu de la figura de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley
	322-00199/12
	Anunci: 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 oralment en comissió sobre la representació administrativa en els mapes de diversos espais dels mitjans públics
	322-00200/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’acord amb el Departament de Cultura per a impulsar les produccions audiovisuals en català
	322-00201/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la renúncia del director de l’Àrea d’Esports de la Corporació
	322-00202/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reorganització de l’àmbit esportiu de la Corporació
	322-00203/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les modificacions de la graella de programació per a la pròxima temporada
	322-00204/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a un condemnat per col·laboració amb ETA en el programa Preguntes freqüents
	323-00259/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a Jaume Roures en el programa Preguntes freqüents
	323-00260/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a informar de les protestes contra el racisme i els disturbis que s’hi van produir
	323-00261/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3
	323-00262/12
	Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la seva responsabilitat en l’edició del documental El cas Rosell
	323-00263/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la seva responsabilitat en l’emissió del documental El cas Rosell
	323-00264/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la recuperació de programes a la graella habitual de Catalunya Ràdio i les previsions per a la nova temporada
	323-00265/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la programació musical en català a les emissores i els canals de la Corporació
	323-00266/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el balanç dels formats i les novetats que s’han posat en marxa durant el període de confinament per la Covid-19
	323-00267/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del programa informatiu Info K
	323-00268/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar que TV3 sigui la televisió de només una part de la societat catalana
	323-00269/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les novetats a la programació d’estiu
	323-00270/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de la línia d’èxit del programa Info K per a modificar la programació infantil
	323-00271/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les cerimònies religioses
	323-00272/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el treball per a combatre la invisibilització de col·lectius racialitzats en la programació de TV3
	323-00273/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’equitat de tracte i la no-discriminació en els mitjans públics
	323-00274/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC


	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 responsable d’autoritzar que el programa Preguntes freqüents dediqués un espai a l’expresident de la Generalitat J
	325-00124/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, 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 les mesures que adoptarà per a garantir el rigor informatiu i la pluralitat amb relació a l’espai dedicat a l’expresi
	325-00125/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, 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 la data en què TV3 emetrà un programa de 30 minuts o de Sense ficció sobre el cas de corrupció que afecta l’expreside
	325-00126/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units






