
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
314-06021/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal publicar ofertes que 
discriminen i vulneren els drets laborals
314-06586/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a publicar ofertes 
en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06587/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació d’ofertes laborals 
precàries pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06598/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dignitat d’una oferta de treball 
publicada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06599/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els filtres que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya posa per a evitar la publicació d’ofertes laborals precàries
314-06600/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya va publicar una oferta d’ocupació precària
314-06601/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació d’ofertes laborals amb 
salaris de 500 euros pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06602/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va 
aconsellar tancar les escoles de les poblacions costaneres durant els dies de la 
borrasca Gloria
314-06629/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha esta-
blert criteris sobre el tancament o l’obertura de les escoles durant la borrasca Gloria
314-06644/12
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits amb relació al 
tancament de les escoles durant la borrasca Gloria
314-06645/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans per a detectar i evitar 
la mutilació genital femenina
314-06772/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a formar els profes-
sionals per a detectar i evitar la mutilació genital femenina
314-06773/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions d’informació i control 
per a evitar les mutilacions genitals femenines
314-06774/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de mutilacions 
genitals femenines detectats en el període 2015-2019
314-06775/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que es dona a les 
dones amb relació a la reconstrucció del clítoris
314-06776/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del cessament de la sub-
directora general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general de Co-
ordinació i Gestió d’Emergències
314-06802/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el servei 
d’emergències 112 va trigar una hora i mitja a respondre a l’alcalde de Constantí 
(Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06855/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va avi-
sar per un canal oficial l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) del confinament de 
l’institut per la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06856/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va pen-
sar en les escoles i el mercat municipal de Constantí (Tarragonès) amb relació a la 
pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06857/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es van engegar 
les sirenes a Constantí (Tarragonès) per a avisar de la necessitat de confinament el 
20 de febrer de 2020
314-06858/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els límits permesos dels compos-
tos químics que es van detectar a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06859/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si evitar d’estar a l’exterior significa 
el mateix que estar confinat a casa
314-06860/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què l’empresa res-
ponsable de les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de fe-
brer de 2020 va comunicar l’incident
314-06861/12
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions fetes arran de 
les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06862/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades de Protecció Civil a 
les empreses abans que l’empresa responsable comuniqués les fuites de compos-
tos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06863/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut els be-
neficis de la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
314-06874/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va exigir 
la contractació d’una assegurança per a oliveres per a cobrar la indemnització pels 
danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06881/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06882/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
acceptades i rebutjades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i 
el Segrià
314-06883/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
pagades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06884/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els 
agricultors i propietaris afectats pel retorn dels ajuts concedits pels danys de l’in-
cendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06885/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els 
alcaldes de les zones afectades per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià per a coordinar una resposta a la devolució dels ajuts
314-06886/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions alternatives per tal 
que els afectats per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià no hagin 
de retornar els ajuts
314-06887/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de beneficiaris d’ajuts pels 
danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià que hi havien renunciat
314-06888/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Barcelonès el 2019
314-06889/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Vallès Occidental el 2019
314-06890/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Llobregat el 2019
314-06891/12
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Maresme el 2019
314-06892/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Vallès Oriental el 2019
314-06893/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Tarragonès el 2019
314-06894/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Segrià el 2019
314-06895/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Gironès el 2019
314-06896/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Camp el 2019
314-06897/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Bages el 2019
314-06898/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Selva el 2019
314-06899/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a Osona el 2019
314-06900/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Garraf el 2019
314-06901/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Empordà el 2019
314-06902/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Empordà el 2019
314-06903/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Anoia el 2019
314-06904/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Penedès el 2019
314-06905/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Penedès el 2019
314-06906/12
Resposta del Govern 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Ebre el 2019
314-06907/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Montsià el 2019
314-06908/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Garrotxa el 2019
314-06909/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Camp el 2019
314-06910/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Berguedà el 2019
314-06911/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Noguera el 2019
314-06912/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pla d’Urgell el 2019
314-06913/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Urgell el 2019
314-06914/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pla de l’Estany el 2019
314-06915/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Ripollès el 2019
314-06916/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Segarra el 2019
314-06917/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Ribera d’Ebre el 2019
314-06918/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Urgell el 2019
314-06919/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Conca de Barberà el 2019
314-06920/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a les Garrigues el 2019
314-06921/12
Resposta del Govern 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Cerdanya el 2019
314-06922/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Solsonès el 2019
314-06923/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pallars Jussà el 2019
314-06924/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Moianès el 2019
314-06925/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Terra Alta el 2019
314-06926/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a Aran el 2019
314-06927/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
314-06928/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà el 2019
314-06929/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alta Ribagorça el 2019
314-06930/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06931/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos pels Mossos 
d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06932/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades pels Mos-
sos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06933/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Policia 
Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06934/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades per la Po-
licia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06935/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Adminis-
tració de Seguretat ha instat a fer alguna modificació amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06936/12
Resposta del Govern 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Barcelona del 2017 ençà
314-06937/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Girona del 2017 ençà
314-06938/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Tarragona del 2017 ençà
314-06939/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Lleida del 2017 ençà
314-06940/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destina-
des a les diputacions i els consells comarcals per a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06941/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades als ajuntaments per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis fo-
restals del 2017 ençà
314-06942/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control de l’exe-
cució de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06943/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques sense 
executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals 
del 2017 ençà
314-06944/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les partides econòmi-
ques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incen-
dis forestals del 2017 ençà
314-06945/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les partides eco-
nòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06946/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures sancionadores per no 
haver dut a terme les actuacions necessàries per a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals
314-06947/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat els mitjans necessaris per a 
fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06948/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics que va servir 
per a decidir canviar l’estat de confinament a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07097/12
Resposta del Govern 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció 
que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07141/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidroal-
cohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07142/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants que ha ad-
quirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07143/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció i 
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra
314-07144/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidro-
alcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra
314-07145/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contenidors per al 
material de protecció contra la Covid-19 que ha adquirit i que ha distribuït a les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
314-07146/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ulleres de protecció i 
vestits de partícules que ha adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra
314-07147/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desinfeccions a les 
comissaries, als uniformes i als vehicles dels Mossos d’Esquadra
314-07148/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades 
i d’actuacions practicades pels agents dels Mossos d’Esquadra per l’incompliment 
del confinament
314-07149/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a co-
brir el confinament de la conca d’Òdena
314-07150/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions i de po-
sades a disposició judicial que s’han fet per incompliment del confinament
314-07153/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals trami-
tades pels agents dels Mossos d’Esquadra a causa de malaltia comuna o de llarga 
durada per la Covid-19 del març del 2020 ençà
314-07154/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions conjuntes 
o coordinades amb altres cossos policials i l’exèrcit que han fet els Mossos d’Es-
quadra del març del 2020 ençà
314-07155/12
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tancaments de lo-
cals comercials o de lleure que han dut a terme els Mossos d’Esquadra del 13 de 
març de 2020 ençà
314-07156/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a co-
brir les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07157/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a 
cobrir l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció a França entre el 13 i el 16 de 
març de 2020
314-07159/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a 
cobrir la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en direcció a Amposta entre el 13 i el 16 
de març de 2020
314-07161/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a 
cobrir l’autopista AP-2, l’autovia A-22 i la carretera C-12 en direcció a Saragossa i 
Osca entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07163/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de reforç des-
tinats a les regions policials del Pirineu Occidental, Girona i el Camp de Tarragona 
entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07165/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents traslladats a 
altres serveis amb menor exposició al contagi de la Covid-19
314-07168/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de 
detecció del contagi de la Covid-19 adquirides per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-07169/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de 
detecció del contagi de la Covid-19 practicades als agents dels Mossos d’Esquadra
314-07170/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència al Cos de Mossos d’Es-
quadra o al Departament d’Interior d’un responsable d’autoritzar les donacions de 
material de protecció a les regions policials amb motiu de la Covid-19
314-07202/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dutes a 
terme pels Mossos d’Esquadra amb relació als ciberdelictes comesos del març del 
2020 ençà
314-07206/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de les unitats d’investiga-
ció de delictes de ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07207/12
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a oferir 
liquiditat als sectors afectats per la crisi de la Covid-19 que han de retornar els pa-
gaments avançats
314-07252/12
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP La Sagrera, de 
Barcelona
314-07289/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals han estat de-
rivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
314-07290/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i el CUAP Cot-
xeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per a fer front al tancament 
del CAP La Sagrera
314-07291/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del barri de Campclar, de Tar-
ragona, afectat per un incendi
314-07399/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les connexions als subministraments 
de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07400/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de 
les famílies desallotjades de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat 
per un incendi
314-07401/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat dels 
habitatges i de les pertinences de les famílies de l’edifici del barri de Campclar, de 
Tarragona, afectat per un incendi durant el reallotjament
314-07402/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge per a evitar afectacions generalitzades pels abusos d’al-
guns veïns en la potència de l’energia elèctrica
314-07403/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un edifici del barri de Campclar, 
de Tarragona, afectat per un incendi que es troben sense subministrament elèctric
314-07404/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la afectació de la reducció d’im-
postos recaptats pel Govern espanyol derivada de la crisi de la Covid-19 pel que fa 
a la financiació autonòmica
314-07477/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució dels recursos da-
vant la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19
314-07479/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic que ha elaborat 
per a atendre les necessitats de les persones LGBTI i dels sectors més vulnerables 
arran de la crisi de la Covid-19
314-07609/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels ajuts previstos 
a les entitats LGBTI
314-07610/12
Resposta del Govern 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les entitats que presten 
un servei telefònic específic per al col·lectiu LGBTI durant la pandèmia de la Covid-19
314-07611/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets, les lli-
bertats i la dignitat de les persones LGBTI durant el confinament
314-07612/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 20 del Pla 
de lectura 2020
314-07692/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 19 del Pla 
de lectura 2020
314-07694/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 17 del Pla 
de lectura 2020
314-07695/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 16 del Pla 
de lectura 2020
314-07696/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 15 del Pla 
de lectura 2020
314-07697/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 14 del Pla 
de lectura 2020
314-07698/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 13 del Pla 
de lectura 2020
314-07699/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 11 del Pla 
de lectura 2020
314-07701/12
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 10 del Pla 
de lectura 2020
314-07702/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 9 del Pla 
de lectura 2020
314-07703/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 8 del Pla 
de lectura 2020
314-07704/12
Resposta del Govern 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 7 del Pla 
de lectura 2020
314-07705/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 4 del Pla 
de lectura 2020
314-07708/12
Resposta del Govern 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amortització de les infraestructu-
res de l’empresa concessionària d’autopistes Abertis
314-07733/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’empresa Abertis 
i el Govern d’Espanya amb relació al perllongament de la concessió de les autopis-
tes de peatge AP-7, AP-2 o C-32
314-07734/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prioritat de la pròrroga de la 
concessió que demana l’empresa Abertis
314-07735/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga de la concessió de les 
autopistes AP-7, AP-2 o C-32
314-07736/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació aportada per 
Hard Rock per a sol·licitar una pròrroga per a la compra dels terrenys a l’Institut 
Català del Sòl
314-07776/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock l’ha informat que no 
té els 120 milions d’euros per a comprar els terrenys a l’Institut Català del Sòl
314-07777/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa ha estat informada 
de la pròrroga demanada per Hard Rock
314-07778/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si manté l’opció de compra sobre 
els terrenys de Criteria Caixa
314-07779/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa li ha demanat cap 
compensació per mantenir l’opció de compra dels seus terrenys
314-07780/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock ha aportat cap ga-
rantia que a la tardor haurà superat els impactes econòmics de la crisi
314-07781/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock garanteix la compra 
dels terrenys en el nou termini fixat
314-07782/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat ambiental del projecte 
de Hard Rock
314-07783/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica del projec-
te de Hard Rock
314-07784/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nou termini fixat per a la com-
pra dels terrenys per Hard Rock ja estava previst en l’acord de la concessió
314-07785/12
Resposta del Govern 148
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual no ha posat 
en marxa cap mecanisme d’ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges no inclosos 
en el parc públic
314-07806/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desplegar un sistema 
d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat per a pagar el lloguer dels habitatges 
no inclosos en el parc públic
314-07807/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar les mesures 
aprovades en matèria d’habitatge
314-07808/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cessament del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
314-07897/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris d’ajuts en 
la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2019
314-07901/12
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds registra-
des en les tres darreres convocatòries de subvencions per al pagament del lloguer
314-07902/12
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris d’ajuts per 
al pagament del lloguer del 2018 a qui se’ls va denegar en la convocatòria del 2019
314-07903/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de denegació de la sub-
venció per al pagament del lloguer de la convocatòria del 2019
314-07904/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost adjudicat als ajuts 
per al pagament del lloguer el 2019
314-07905/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual modificació dels requisits 
de les bases reguladores dels ajuts per al pagament del lloguer
314-07906/12
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requisits de la convocatòria dels 
ajuts per al pagament del lloguer del 2020
314-07907/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a participar en la convocatòria de la Resolució 
TES/662/2020, relativa a les subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge de 
la gent gran
314-07908/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris i el pres-
supost adjudicat amb relació a la convocatòria de la Resolució TES/662/2020, rela-
tiva a les subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge per a la gent gran
314-07909/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a denegar la convoca-
tòria de les subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge per a la gent gran
314-07910/12
Resposta del Govern 153
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les comissions d’ur-
banisme amb relació als plans d’ordenació urbanística municipal
314-07922/12
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les tramitacions de 
llicències ambientals perquè puguin ésser concedides les que corresponguin
314-07923/12
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a accelerar i refor-
çar les taules d’emergència en l’àmbit de l’habitatge en el món local
314-07937/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels ajuntaments com a 
beneficiaris en el Programa de foment del parc d’habitatges de lloguer
314-07938/12
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de les oficines lo-
cals d’habitatge per a atendre les necessitats i els serveis derivats de la crisi de la 
Covid-19
314-07939/12
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques per a 
ajudar els joves a pagar el lloguer de l’habitatge durant i després de l’estat d’alarma
314-07950/12
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autòpsies practicades 
a la província de Lleida del 14 de març ençà
314-07987/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris del Centre 
Penitenciari de Ponent que han estat de baixa laboral del 14 de març ençà
314-07994/12
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre 
Penitenciari de Ponent arran de la crisi per la Covid-19
314-07995/12
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renda 
garantida de ciutadania que ha rebut el Servei d’Ocupació Pública de Catalunya des 
de l’inici del confinament
314-08022/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cites prèvies per a tramitar la 
renda garantida de ciutadania que van quedar pendents pel confinament
314-08023/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Servei d’Ocupació 
Pública de Catalunya de donar cita a les sol·licituds de renda garantida de ciutada-
nia rebudes durant el confinament
314-08024/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autòpsies practicades 
a la província de Girona del 14 de març ençà
314-08063/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses arran de la crisi per la Covid-19
314-08071/12
Resposta del Govern 162
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la seguretat davant la Covid-19 en el servei ferroviari interprovincial
314-08081/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn cultural i social de les 
subvencions concedides per la Institució de les Lletres Catalanes el 2008
314-08126/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric arran de la crisi per la Covid-19
314-08172/12
Resposta del Govern 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Informe de fiscalització 2/2020, 
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
314-08240/12
Resposta del Govern 169

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de 
contractació pública de la Corporació
322-00196/12
Substanciació 179

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
Substanciació 179

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
Substanciació 179

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
Substanciació 179

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
Substanciació 180

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
Substanciació 180

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
Substanciació 180

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
Substanciació 180
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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
Substanciació 181

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
Substanciació 181

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
Substanciació 181

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
Substanciació 181

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3
323-00262/12
Substanciació 181

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
Substanciació 182

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
Substanciació 182

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
Substanciació 182

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
Substanciació 182

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
Substanciació 182

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució del programa informatiu Info K
323-00268/12
Substanciació 183

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
Substanciació 183

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
Substanciació 183



BOPC 634
30 de juny de 2020

Taula de contingut 17

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
Substanciació 183

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les cerimònies religioses
323-00272/12
Substanciació 183

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
Substanciació 184

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
Substanciació 184

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els Mossos d’Esqua-
dra sabien que un pis del bloc de la Gran Via, 239, de Premià de Mar estava ocupat
311-01779/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autoorganització dels 
veïns de Premià de Mar arran de l’augment de la percepció d’inseguretat
311-01780/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de les pa-
trulles ciutadanes a Premià de Mar
311-01781/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar incidents com els que es van produir el 14 de juny a Premià de Mar
311-01782/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a reforçar els dispositius policials a Premià de Mar
311-01783/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 187

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació del De-
partament d’Interior amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a resoldre el problema 
d’inseguretat ciutadana
311-01784/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 187

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ajudes als estran-
gers afectats pel tancament de fronteres
311-01799/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 188

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb el 
Govern d’Espanya per a ajudar els refugiats veneçolans
311-01800/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 188

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha informat el Govern 
d’Espanya de la gestió de les seves delegacions a l’exterior
311-01801/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 189
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament a la videoconferència «L’Estat d’Israel 
i la militarització de la vida»
311-01802/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 190

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions de la 
Generalitat a l’entitat Plataforma per la Llengua
311-01803/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 190

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de comp-
tes falsos de Twitter presumptament vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya
311-01804/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 191

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’han donat instruc-
cions per a crear comptes falsos a Twitter per a difondre el separatisme
311-01805/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 191

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha donat instruccions 
per a atacar l’oposició a Twitter
311-01806/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 192

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la 
neutralitat dels alts càrrecs i autoritats quan aquests critiquen l’oposició des de 
plataformes oficials
311-01807/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 192

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
s’informa de determinades reunions del president de la Generalitat al Portal de la 
Transparència
311-01808/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 193

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objecte i els resultats 
de la reunió del president de la Generalitat amb el vicepresident de l’equip perma-
nent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units
311-01809/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 193

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes als quals 
envia els brífings
311-01810/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 194

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris pels quals 
es va decidir compartir amb un grup limitat el brífing 1/2019
311-01811/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 194

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les contraparts a qui 
el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència anirà in-
formant amb relació al brífing 1/2019
311-01812/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 195

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que dona 
a les institucions espanyoles amb relació al brífing 1/2019
311-01813/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 195

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva posició respecte 
al referèndum de l’1 d’octubre en el brífing 2/2019
311-01814/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 196

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en el 
brífing 3/2019 no respecta la separació de poders
311-01815/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 196
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si pretenia que els in-
terlocutors del brífing 3/2019 pressionessin el poder judicial o el Govern d’Espanya
311-01816/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 197

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va informar el Govern 
d’Espanya dels brífings que va enviar
311-01817/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 197

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va rebre cap comu-
nicat del Govern d’Espanya respecte als brífings
311-01818/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 198

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual va 
interferir amb el poder judicial en el brífing 4/2019
311-01819/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 198

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si desconeix que els 
condemnats en el judici pel Procés poden arribar a la jurisdicció europea
311-01820/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 199

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha rebut cap resposta 
amb relació al brífing 4/2019
311-01821/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 199

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual insis-
teix que els líders separatistes condemnats són presoners polítics
311-01822/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 200

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual con-
tinua negant que la majoria d’espanyols no vol fer un referèndum de secessió
311-01823/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 200

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
accepta que els votants de Ciutadans no volen un referèndum de secessió
311-01824/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 201

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en el 
brífing 7/2019 no se citen documents en què es demana respecte pels jutges es-
panyols
311-01825/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 201

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en el 
brífing 7/2019 no respecta el treball dels jutges espanyols
311-01826/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 202

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en 
el brífing 8/2019 no s’explica que hi ha eurodiputats catalans que no estan d’acord 
amb la secessió de Catalunya
311-01827/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 202

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva obligació de 
representar tots els catalans en els seus escrits
311-01828/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 203

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en el 
brífing 9/2019 no esmenta la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre 
l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell
311-01829/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 203
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en el 
brífing 9/2019 no explica que els partits separatistes van violar els drets de partici-
pació política de l’oposició
311-01830/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 204

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
en el brífing 10/2019 va defensar els polítics separatistes condemnats
311-01831/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 204

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual en els 
brífings no ha respectat les opinions dels catalans no separatistes
311-01832/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 205

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les respostes rebudes 
als brífings 11/2019 i 12/2019
311-01833/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 205

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’exconseller Alfred 
Bosch compareixerà per a donar explicacions amb relació als brífings 11/2019 i 
12/2019
311-01834/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 206

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’opacitat del Departa-
ment d’Economia i Hisenda amb la resta de departaments afectats per la reassig-
nació dels recursos del Fons Feder
314-08607/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aplicades per a evi-
tar les alteracions de la qualitat de l’aigua de la platja del Rec del Molí, de l’Escala 
(Alt Empordà)
314-08608/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè les mesu-
res aplicades a la platja del Rec del Molí, de l’Escala (Alt Empordà), resolguin els 
problemes de la qualitat de l’aigua
314-08609/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha sol·licitat 
la convocatòria del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de Catalunya 2014-2020 per a reorientar la destina-
ció de part d’aquest fons
314-08610/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va comu-
nicar als ajuntaments el canvi de destinació de part del Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional no assignat
314-08611/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries afectades pel 
canvi de destinació de part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la 
continuïtat dels projectes suspesos
314-08612/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de recursos el 2020 
per a fer efectives les convocatòries i els projectes relatius al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional anul·lats
314-08613/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 211
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un diàleg amb els 
ajuntaments afectats per la suspensió de les activitats relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional
314-08614/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els departaments 
pel que fa a la destinació de la part del Fons Europeu de Desenvolupament Regio-
nal no assignat ni executat
314-08615/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè els cen-
tres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental) torni a la situació anterior a 
la pandèmia de la Covid-19
314-08616/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reobertura 
dels centres d’atenció primària tancats durant la pandèmia de Covid-19
314-08617/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst perquè els cen-
tres d’atenció primària en situació excepcional arran de la pandèmia de Covid-19 
tornin a la normalitat
314-08618/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres d’atenció primària 
vinculats a una àrea de població i a la seva proximitat continuaran essent el model
314-08619/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a readaptar el 
personal mèdic de família a les necessitats pediàtriques i gerontològiques
314-08620/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa previst per a reciclar 
o contractar el personal d’atenció a la gent gran
314-08621/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir la 
col·laboració i la coordinació entre els serveis socials municipals i els serveis sani-
taris dels centres d’atenció primària
314-08622/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments sancionadors 
oberts per manifestacions no comunicades i el nombre de mossos d’esquadra im-
putats per agressions
314-08623/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors tutelats per la Genera-
litat, els majors de divuit anys extutelats i la campanya agrària
314-08624/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra sabien 
que un pis del bloc de la Gran Via, 239, de Premià de Mar estava ocupat
314-08625/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoorganització dels veïns de 
Premià de Mar arran de l’augment de la percepció d’inseguretat
314-08626/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de les patrulles ciuta-
danes a Premià de Mar
314-08627/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 221
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
incidents com els que es van produir el 14 de juny a Premià de Mar
314-08628/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a refor-
çar els dispositius policials a Premià de Mar
314-08629/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del Departament 
d’Interior amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a resoldre el problema d’insegu-
retat ciutadana
314-08630/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la reunió amb els fami-
liars del noi afectat pel tracte racista d’uns mossos d’esquadra en un desnonament 
a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08631/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions internes arran del 
tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi en un desnonament a Sant Feliu 
Sasserra (Bages)
314-08632/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels mossos d’esqua-
dra implicats en el tracte racista a un noi en un desnonament a Sant Feliu Sasserra 
(Bages)
314-08633/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment intern obert als 
mossos d’esquadra implicats en el tracte racista a un noi en un desnonament a 
Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08634/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’actua ara 
pel tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi en un desnonament a Sant Fe-
liu Sasserra (Bages)
314-08635/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les altres persones que coneixien 
el tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi en un desnonament a Sant Feliu 
Sasserra (Bages)
314-08636/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació 
a les famílies en situació de vulnerabilitat que han ocupat un habitatge
314-08637/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya respecte a una família de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
que l’Institut Català del Sòl vol desnonar
314-08638/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’abandonament de la torre 
del tossal de Moradilla
314-08639/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la xarxa de tele-
grafia òptica és un actiu cultural, històric i patrimonial que cal posar en valor
314-08640/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 227
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a fre-
nar la degradació de la torre del tossal de Moradilla
314-08641/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 228

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis afectats per la reas-
signació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
314-08642/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 229

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional reassignat arran de la crisi de la Covid-19
314-08643/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 230

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ajudes als estrangers afectats 
pel tancament de fronteres
314-08644/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 230

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del centre d’atenció 
primària de Sant Martí de Tous (Anoia)
314-08645/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tests de detecció de la Covid-19 
fets als professionals de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
314-08646/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de llits de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) del març al maig del 2020
314-08647/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals del sistema sa-
nitari i dels centres sociosanitaris diagnosticats de Covid-19
314-08648/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pacients de l’Hospital de Vila-
decans (Baix Llobregat) diagnosticats de Covid-19 o sospitosos d’estar-ne afectats 
que s’han derivat a altres hospitals del març al maig del 2020
314-08649/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 234

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i els tests fets per 
Covid-19 a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) del març al maig del 2020
314-08650/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 234

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de comptes falsos de 
Twitter presumptament vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya
314-08651/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 235

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han donat instruccions per a 
crear comptes falsos a Twitter per a difondre el separatisme
314-08652/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 235

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha donat instruccions per a ata-
car l’oposició a Twitter
314-08653/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la neutralitat dels 
alts càrrecs i autoritats quan aquests critiquen l’oposició des de plataformes oficials
314-08654/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 236

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’informa de 
determinades reunions del president de la Generalitat al Portal de la Transparència
314-08655/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 237
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els resultats de la reu-
nió del president de la Generalitat amb el vicepresident de l’equip permanent de la 
Comissió Hèlsinki dels Estats Units
314-08656/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 237

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes als quals envia els 
brífings
314-08657/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris pels quals es va decidir 
compartir amb un grup limitat el brífing 1/2019
314-08658/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contraparts a qui el Departa-
ment d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència anirà informant amb 
relació al brífing 1/2019
314-08659/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que dona a les insti-
tucions espanyoles amb relació al brífing 1/2019
314-08660/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició respecte al referèn-
dum de l’1 d’octubre en el brífing 2/2019
314-08661/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 3/2019 
no respecta la separació de poders
314-08662/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 240

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pretenia que els interlocutors del 
brífing 3/2019 pressionessin el poder judicial o el Govern d’Espanya
314-08663/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 240

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar el Govern d’Espanya 
dels brífings que va enviar
314-08664/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 240

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va rebre cap comunicat del Go-
vern d’Espanya respecte als brífings
314-08665/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va interferir amb 
el poder judicial en el brífing 4/2019
314-08666/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si desconeix que els condemnats 
en el judici pel Procés poden arribar a la jurisdicció europea
314-08667/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut cap resposta amb re-
lació al brífing 4/2019
314-08668/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual insisteix que els 
líders separatistes condemnats són presoners polítics
314-08669/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 243



BOPC 634
30 de juny de 2020

Taula de contingut 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual continua negant 
que la majoria d’espanyols no vol fer un referèndum de secessió
314-08670/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 243

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no accepta que 
els votants de Ciutadans no volen un referèndum de secessió
314-08671/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 244

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 7/2019 
no se citen documents en què es demana respecte pels jutges espanyols
314-08672/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 244

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 7/2019 
no respecta el treball dels jutges espanyols
314-08673/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 245

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 8/2019 
no s’explica que hi ha eurodiputats catalans que no estan d’acord amb la secessió 
de Catalunya
314-08674/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 245

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva obligació de representar 
tots els catalans en els seus escrits
314-08675/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 245

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 9/2019 
no esmenta la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’expresidenta 
del Parlament Carme Forcadell
314-08676/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 246

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 9/2019 
no explica que els partits separatistes van violar els drets de participació política 
de l’oposició
314-08677/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 246

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals en el brífing 
10/2019 va defensar els polítics separatistes condemnats
314-08678/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en els brífings no 
ha respectat les opinions dels catalans no separatistes
314-08679/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes rebudes als brífings 
11/2019 i 12/2019
314-08680/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’exconseller Alfred Bosch com-
pareixerà per a donar explicacions amb relació als brífings 11/2019 i 12/2019
314-08681/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total d’accidents a la 
carretera C-55
314-08682/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total d’accidents a la 
carretera C-16
314-08683/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 249
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de tancament i reober-
tura al públic previstes dels centres d’atenció especialitzada de Mataró i de Premià 
de Mar (Maresme)
314-08684/12
Formulació: José María Cano Navarro, juntament amb un altre diputat del GP Cs 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Hospital de Mata-
ró prevista per a cobrir l’atenció als usuaris del centre d’atenció especialitzada de 
Mataró
314-08685/12
Formulació: José María Cano Navarro, juntament amb un altre diputat del GP Cs 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera prevista a l’Hospital 
de Mataró arran de les derivacions pel tancament provisional per obres del centre 
d’atenció especialitzada de Mataró
314-08686/12
Formulació: José María Cano Navarro, juntament amb un altre diputat del GP Cs 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites 
en el Registre de turisme de Catalunya
314-08687/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors de què dis-
posa per al control del Registre de turisme de Catalunya
314-08688/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del Fons Social 
Europeu a projectes del 2014 ençà
314-08689/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del Fons Feder a 
projectes del 2014 ençà
314-08690/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc dels projectes que han per-
dut els recursos del Fons Feder pel fet d’haver-los reprogramat
314-08691/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si reprogramarà l’assignació del 
Fons Social Europeu
314-08692/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures correctores per a re-
soldre el problema de qualitat de l’aigua de la platja del Rec del Molí, a l’Escala 
(Alt Empordà)
314-08693/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’obertura de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08694/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar les línies d’aten-
ció al client del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08695/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents telefònics del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats al servei d’informació relativa als 
expedients de regulació temporal d’ocupació
314-08696/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures sanitàries i de segu-
retat indicades als ajuntaments per a la reobertura dels parcs infantils
314-08697/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 256
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures específiques i els pro-
tocols indicats per a la reobertura dels centres de dia
314-08698/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades tenint en 
compte els resultats de l’auditoria interna al Cos de Mossos d’Esquadra
314-08699/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ja treballa per a presentar el Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2021 abans del 10 d’octubre
314-08700/12
Formulació: GP Cs 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures específiques i els pro-
tocols facilitats per a la reobertura dels centres de dia
314-08701/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 258

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de persones en si-
tuació d’incapacitat laboral transitòria des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08702/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de detecció de 
la Covid-19 fets als professionals de la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar 
(Maresme)
314-08703/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions per Co-
vid-19 a la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de 
l’estat d’alarma
314-08704/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció de la residència Ca 
n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), per personal del CAP Premià de Mar i del 
Departament de Salut
314-08705/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Consorci Sani-
tari del Maresme en la intervenció de la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar 
(Maresme)
314-08706/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha in-
terposat alguna actuació davant de la Fiscalia Superior de Catalunya amb relació a 
la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
314-08707/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs 262

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Edu-
cació amb les escoles d’educació infantil per a consensuar-ne l’obertura a partir de 
la fase 2 del desconfinament
314-08708/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 262

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha fet 
una estimació de les pèrdues per a les escoles d’educació infantil pel compliment de 
les condicions de reobertura dels centres a partir de la fase 2 del desconfinament
314-08709/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 263

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols sanitaris enviats a 
les escoles d’educació infantil i el consens amb els municipis i les entitats amb què 
s’han elaborat
314-08710/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 263
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives avaluades pel De-
partament d’Educació per a la reobertura de les escoles d’educació infantil
314-08711/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 264

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos perquè les es-
coles d’educació infantil puguin complir els requisits exigits per a la reobertura
314-08712/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 264

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes pel Depar-
tament d’Educació als ajuntaments perquè les escoles d’educació infantil puguin 
obrir al juny
314-08713/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 265

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a les xarxes so-
cials dels departaments de la Generalitat
314-08714/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 265

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les xarxes socials dels 
departaments de la Generalitat
314-08715/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital dels 
seus comptes a les xarxes socials
314-08716/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre d’estil d’ús de 
les seves xarxes socials
314-08717/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia comunicativa del seu 
compte de Twitter @govern
314-08718/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seu bloqueig d’usuaris de 
Twitter respecta els principis de transparència, ètica i bon govern
314-08719/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 269

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada 
a les xarxes socials en funció del que pensen els ciutadans
314-08720/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una informació esbiaixada 
a les xarxes socials en funció de l’afinitat política dels usuaris
314-08721/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital i el 
llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
314-08722/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del seu compte de 
Twitter @govern
314-08723/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 272

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a les quals ha com-
prat el material sanitari i de protecció per a afrontar l’emergència sanitària
314-08724/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de les devolucions d’una 
part del material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la crisi sanitària
314-08725/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 274
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a les quals ha fet de-
volucions de material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la crisi sanitària
314-08726/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 274

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les devolucions de ma-
terial sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la crisi sanitària
314-08727/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 275

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de l’import de les 
devolucions de material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la crisi sanitària
314-08728/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 275

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la devolució de la compra de 
material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la crisi sanitària ha estat per 
irregularitats de les empreses proveïdores
314-08729/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les 
possibles irregularitats d’empreses proveïdores de material sanitari i de protecció 
que han hagut de fer devolucions d’imports econòmics
314-08730/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 277

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de fer públiques les 
dades relatives al tipus de material sanitari i de protecció adquirit per a fer front a 
la crisi sanitària
314-08731/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 277
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament de 
la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-06021/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06021/12 us in-
formo del següent:

L’únic Reglament que preveu la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, és 
en matèria de sobre-endeutament, d’acord amb la disposició final segona, relativa a 
la «Regulació de les comissions de sobre-endeutament», en la qual s’estableix que 
«el Govern ha de regular per reglament, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, els procediments extrajudicials i el funcionament 
de les comissions de sobre-endeutament a què fa referència l’article 2».

En relació amb aquesta previsió, us informo que la suspensió de diversos pre-
ceptes de la Llei per part del Tribunal Constitucional va afectar parcialment l’arti-
cle esmentat, fet que va fer que no es desplegués reglamentàriament malgrat que les 
comissions de sobre-endeutament estan funcionant, tot i que de forma limitada a 
conseqüència de l’afectació que la Interlocutòria va tenir.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal 
publicar ofertes que discriminen i vulneren els drets laborals
314-06586/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06586/12 juntament amb la 314-06587/12.

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 portal Feina Activa és una eina per a la intermediació laboral que el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya posa a l’abast de les empreses que cerquen persones 
treballadores i per a les persones que cerquen feina. I, a través d’aquesta eina, les 
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empreses, directament, publiquen les seves ofertes de feina, redactant el seu contin-
gut tant pel que fa a la definició del perfil com a les condicions que ofereix.

Com no pot ser d’altra forma, el SOC vetlla perquè les ofertes publicades al por-
tal Feina Activa compleixin les condicions legals que marca la normativa laboral. 
Diàriament es revisen les ofertes que publiquen les empreses en el portal Feina Ac-
tiva i es detecten si hi ha ofertes que poden contenir irregularitats. Les ofertes que 
tenen irregularitats, són bloquejades immediatament, de manera que no són acces-
sibles per als usuaris. S’estableix contacte amb l’empresa que ha publicat l’oferta per 
tal que la corregeixi. Si l’empresa esmena les condicions, l’oferta es modifica i es 
torna a fer visible; en cas contrari, queda amagada per al públic.

També, setmanalment, es fa una extracció manual d’informació per detectar:
– Ofertes que indiquen jornada completa i ofereixen un salari per sota del salari 

mínim.
– Ofertes que ofereixen contracte mercantil
D’altra banda, s’està preparant una actualització de la plataforma d’intermediació 

laboral Feina Activa que permeti de forma automatitzada fer els controls i correcta 
aplicació d’aquest contingut de tal manera que determinades ofertes no arribin a po-
der-se publicar. Aquest evolutiu informàtic és de gran complexitat i des de fa temps 
s’està treballant en el seu desenvolupament per tal de poder actualitzar la plataforma 
amb les darreres innovacions tecnològiques.

En aquest cas, s’han remés les proves pertinents de la irregularitat a la Inspecció de 
Treball per tal de que es facin les actuacions sancionadores que corresponguin.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
publicar ofertes en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06587/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació 
d’ofertes laborals precàries pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-06598/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06598/12 juntament amb les: 314-06599/12, 314-06600/12, 314-06601/12 
i 314-06602/12.

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-
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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 portal Feina Activa és una eina per a la intermediació laboral que el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya posa a l’abast de les empreses que cerquen persones 
treballadores i per a les persones que cerquen feina. I, a través d’aquesta eina, les 
empreses, directament, publiquen les seves ofertes de feina, redactant el seu contin-
gut tant pel que fa a la definició del perfil com a les condicions que ofereix.

Com no pot ser d’altra forma, el SOC vetlla perquè les ofertes publicades al por-
tal Feina Activa compleixin les condicions legals que marca la normativa laboral. 
Diàriament es revisen les ofertes que publiquen les empreses en el portal Feina Ac-
tiva i es detecten si hi ha ofertes que poden contenir irregularitats. Les ofertes que 
tenen irregularitats, són bloquejades immediatament, de manera que no són acces-
sibles per als usuaris. S’estableix contacte amb l’empresa que ha publicat l’oferta per 
tal que la corregeixi. Si l’empresa esmena les condicions, l’oferta es modifica i es 
torna a fer visible; en cas contrari, queda amagada per al públic.

També, setmanalment, es fa una extracció manual d’informació per detectar:
– Ofertes que indiquen jornada completa i ofereixen un salari per sota del salari 

mínim.
– Ofertes que ofereixen contracte mercantil
D’altra banda, s’està preparant una actualització de la plataforma d’intermediació 

laboral Feina Activa que permeti de forma automatitzada fer els controls i correcta 
aplicació d’aquest contingut de tal manera que determinades ofertes no arribin a po-
der-se publicar. Aquest evolutiu informàtic és de gran complexitat i des de fa temps 
s’està treballant en el seu desenvolupament per tal de poder actualitzar la plataforma 
amb les darreres innovacions tecnològiques.

En aquest cas, s’han remés les proves pertinents de la irregularitat a la Inspecció 
de Treball per tal de que es facin les actuacions sancionadores que corresponguin.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dignitat d’una 
oferta de treball publicada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06599/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06598/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els filtres que el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya posa per a evitar la publicació 
d’ofertes laborals precàries
314-06600/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06598/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va publicar una oferta 
d’ocupació precària
314-06601/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06598/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació 
d’ofertes laborals amb salaris de 500 euros pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
314-06602/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06598/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va aconsellar tancar les escoles de les poblacions 
costaneres durant els dies de la borrasca Gloria
314-06629/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06629/12, 314-
06644/12 i 314-06645/12 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.

Des del Departament d’Educació de manera coordinada amb la Sub-direcció 
General de Programes en Protecció Civil i la Sub-direcció General de Coordinació 
i Gestió d’Emergències, del Departament d’Interior, es van elaborar uns protocols i 
unes orientacions d’actuació en casos de risc o d’emergència.

Aquests protocols recullen tant els organismes i les entitats que intervenen en la 
cadena de responsabilitats, com les funcions i les actuacions que els són atribuïbles. 
Afecten tant persones vinculades al centre educatiu, com a l’ens local, Consell Co-
marcal o Serveis Territorials.

En l’elaboració d’aquests documents s’han tingut tothora en compte els criteris 
i les directrius establertes pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CE-
CAT) del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que vetlla per la 
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bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents organismes 
i garanteix la seguretat de les persones i dels seus béns i drets .D’acord amb l’esta-
blert en aquests protocols, l’activació dels plans d’emergència és responsabilitat del 
CECAT i posteriorment els alcaldes i alcaldesses de cada municipi assumeixen la 
comunicació directa amb el propi CECAT, i la responsabilitat de decidir sobre les 
mesures de confinament o evacuació en tant que màxims responsables de la protec-
ció civil en els seus respectius municipis.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha establert criteris sobre el tancament o l’obertura de les 
escoles durant la borrasca Gloria
314-06644/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06629/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
amb relació al tancament de les escoles durant la borrasca Gloria
314-06645/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06629/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans per a 
detectar i evitar la mutilació genital femenina
314-06772/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06772/12 a 
314-06776/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta per tal 
de proporcionar major cohesió a la informació.
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Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la pràctica de la mutilació ge-
nital femenina atempta contra els drets humans de prop de 140 milions de dones i 
cada any més de tres milions de nenes corren el risc de patir-la.

Des del Departament de Salut es venen realitzant tasques de prevenció, les quals 
inclouen l’elaboració de protocols i la formació de professionals, en coordinació amb 
d’altres Departaments, especialment el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i el Departament d’Interior. L’objectiu és treballar conjuntament per millorar 
la multitud d’esferes que afecten la salut de les persones i que la determinen: l’en-
torn, factors econòmics, ambientals, demogràfics, religió i tradicions, organització 
social, la comunitat i la família, amb l’objectiu de garantir una intervenció justa, res-
pectuosa i acceptada per la població; actualment es treballa en la seva actualització.

Aquests protocols es troben publicats al lloc web https://canalsalut.gencat.cat/ca/
salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/altres-guies-i-protocols.

L’àmbit de la formació per a professionals és un dels més importants. En aquest 
sentit, s’ofereix formació als professionals de la salut en la utilització dels circuits 
a seguir per evitar un cas de mutilació genital femenina. Entre els anys 2015 i 2018 
es van formar prop de 1000 professionals sociosanitaris d’arreu de Catalunya des 
de la Secretaria de Salut Pública, i l’any 2019, mitjançant el Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere, s’han format 80 professionals com a formadors, en les matè-
ries de prevenció, detecció, atenció, recuperació i formació d’altres professionals; 
també per mitjà d’aquesta eina s’han elaborat nous materials escrits i audiovisuals i 
una nova guia de formació de formadors. Els materials de formació dels professio-
nals inclouen també contingut referent a com registrar els casos a la història clínica 
compartida.

I és que el programa d’història clínica informatitzada que utilitzen els profes-
sionals de la medicina familiar, pediatria i infermeria a l’atenció primària (eCAP) 
disposa de dos codis que permeten fer el registre de mutilació genital femenina 
(N90.81) i de risc de mutilació genital femenina (Z60.81); s’està treballant en millo-
rar aquest registre per tal de poder unificar les dades existents. En el període 2015 a 
2019 no s’ha detectat cap cas de mutilació genital femenina.

Des del Servei Català de la Salut es va posar en marxa, l’any 2015, el circuit de 
derivació per la reconstrucció de la mutilació genital femenina, a través de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona com a hospital de referencia en atenció a les víctimes de 
violència masclista. Des de que es va iniciar aquest servei s’han realitzat 32 inter-
vencions quirúrgiques.

D’aquesta manera, a través dels Serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproducti-
va (ASSIRs) i dels Centres d’Atenció Primària s’ofereix la possibilitat de la recons-
trucció a les dones que ho sol·licitin i es deriven a l’Hospital Clínic. Per a garantir 
l’efectivitat d’aquest circuit es va elaborar un protocol de derivació dirigit als profes-
sionals i se’n va fer difusió a través de l’Institut Català de la Salut.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/altres-guies-i-protocols
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/altres-guies-i-protocols
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a 
formar els professionals per a detectar i evitar la mutilació genital 
femenina
314-06773/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06772/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
d’informació i control per a evitar les mutilacions genitals femenines
314-06774/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06772/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de mutilacions genitals femenines detectats en el període 2015-2019
314-06775/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06772/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que es 
dona a les dones amb relació a la reconstrucció del clítoris
314-06776/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06772/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció 
Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències
314-06802/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06802/12, us 
informo del següent:

D’acord amb el que estableix el Reglament general de provisió de llocs de treball 
i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, el sistema de provisió dels llocs 
de treball de sub-director/a general és el de lliure designació.

La senyora Núria Gasulla Fernández i el senyor Sergio Delgado Molina van 
ser cessats dels llocs de Sub-direcció General de Programes en Protecció Civil i 
Sub-direcció General de Coordinació i Gestió d’Emergències, respectivament, amb 
efectes del dia 16 de febrer de 2020.

La senyora Gasulla i el senyor Delgado han estat adscrits a altres llocs de treball 
de la Direcció General de Protecció Civil, en els quals, l’experiència adquirida en 
els llocs de treball anteriors aporta un gran valor afegit per al desenvolupament de 
les seves funcions.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el servei d’emergències 112 va trigar una hora i mitja a 
respondre a l’alcalde de Constantí (Tarragonès) amb relació a la 
pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06855/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06855/12, 314-
06856/12, 314-06857/12, 314-06858/12, 314-06859/12, 314-06860/12, 314-06861/12, 
314-06862/12 i 314-06863/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

En relació amb l’accident del dia 20 de febrer de 2020 a Constantí, a les 9:12 ho-
res el telèfon 112 va rebre una trucada de l’alcalde de Constantí que deia literalment 
«Hi ha una pudor molt forta, com a química a tot el poble. No persones afectades». 
El 112 va passar la trucada de l’alcalde al CECAT, el qual informà que «des de fa 30 
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minuts a l’exterior del municipi hi ha una olor molt forta, com a ous podrits.» Aques-
ta trucada va fer activar el procediment d’olors establert, pel qual s’activà els tècnics 
de Medi Ambient, que van fer mediacions i comprovacions sobre el terreny. També 
es van fer trucades a les empreses properes, en aquest cas a Repsol Petróleo, a la 
policia local de Constantí i a Bombers del Parc Químic i Bombers de la Generalitat. 
Els únics que van reportar notar olors, tot i no haver rebut cap trucada ciutadana al 
respecte, va ser la policia local de Constantí.

Fins a les 10:19 h. només s’havia rebut la trucada de l’alcalde de Constantí. A les 
10:19 h. es va rebre una trucada, mitjançant el 112, del secretari del Institut de Cons-
tantí, indicant que feia molta pudor a química i que, malgrat que es trobaven bé, 
volien saber com havien de procedir. Se li va informar que s’estava treballant per 
saber-ne l’origen i esperant les mesures de Medi Ambient.

A les 10:14 h. el tècnics de Medi Ambient van reportar, des de l’estació de mesu-
rament de Constantí, que les mesures de fosgè i sulfhídric eren elevades i que creien 
que podia tractar-se de les basses de Repsol Petróleo. Es trucà a Repsol Petróleo 
per informar-los, els quals van respondre que enviaven algú a comprovar les basses. 
A les 10:30 Repsol Petroli trucà al CECAT per informar que havien trobat el focus 
en una bassa de romanent de producte i que hi havien tallat immediatament l’envi-
ament de producte i, per tant, l’olor s’aniria dissipant amb el vent.

A les 10:31 h. es tornà a trucar als tècnics de Medi Ambient que continuaven a 
l’estació de mesurament, que van indicar que els nivells anaven a la baixa i que el 
fosgè semblava que havia estat una interferència.

El Cecat envià un sms a les 10:34 hores indicant «Alerta Plaseqcat. Medi am-
bient informa de concentracions elevades de fosgè (0.98 ppm) i sulfhídric (694 ppb) 
a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.». Aquest sms arribà a les diferents adminis-
tracions públiques, entre elles el Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d’Ensenyament, i als municipis d’Alcover, Constantí, Perafort, Tarragona, Vall-
moll, Vilallonga del Camp, Milà, Morell, Rourell, Pallaresos, la Masó, la Pobla de 
Mafumet i la Secuita, així com a totes les empreses químiques de Tarragona. A les 
10:44 hores es parlà per telèfon amb l’alcalde de Constantí i també amb l’enginyer 
municipal de Constantí.

En tot moment es va pensar en totes les persones que poguessin tenir molèsties 
per olors, per aquest motiu s’envià sms i emails de la situació i l’activació del Plaseq-
cat a tots els municipis, policies locals, administracions i empreses, a més de les tru-
cades a operatius i municipis per tal que, com a competents en la matèria, les fessin 
arribar als seus elements vulnerables i població en general, o adoptessin les mesures 
que consideressin adequades, com pot ser l’activació dels seus plans d’emergència i 
coordinació amb la resta de plans.

També es van donar instruccions al 112 i al 012 sobre les instruccions i recoma-
nacions a facilitar a totes les persones que truquessin indicant molèsties d’olors o 
com procedir. Aquesta informació es va facilitar a altres escoles i instituts, adminis-
tracions i particulars que varen trucar al 112.

Quant a les sirenes de risc químic, s’activen, si s’escau, en la fase d’emergència 
del Plaseqcat per donar l’ordre de confinament a la població. En aquest cas no es 
va donar l’ordre de confinament en cap moment, sinó que es «va recomanar» evitar 
estar a l’exterior a la població que tenia molèsties d’olors. Així, el CECAT, a més 
de l’sms indicat anteriorment, va fer arribar a les diferents administracions un altre 
que indicava «Seguiment Alerta Plaseqcat. Medi ambient informa que les concen-
tracions de tòxics s’han reduït i no se superen llindars de toxicitat. No hi ha confi-
nament.»

Els twits que s’emeten des de protecció civil pretenen donar informació de l’evo-
lució de la situació amb caràcter general, molt ràpidament i per a tots els segui-
dors; en aquest cas deia textualment «s’ha recomanat el confinament de l’Institut de 
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Constantí, per la seva proximitat a la industria», per tant, en cap cas es va ordenar el 
confinament ni es va notificar per cap mitjà aquesta ordre de confinament.

Pel que fa als compostos detectats, el tècnics de Medi Ambient van reportar me-
sures de fosgè (0.98 ppm) i de sulfhídric (694 ppb). El fosgè és un producte del qual 
només es disposa en una empresa del polígon sud de Tarragona; així, les lectures 
de fosgè al polígon nord i sense cap lectura al polígon sud o a qualsevol dels altres 
mesuradors automàtics de Medi Ambient a Tarragona o altres municipis, i atesa la 
inexistència de trucades al 112 per part de la població indicant molèsties respiratòri-
es (no olors), feia preveure que es tractava d’un error de lectura de l’equipament. Per 
contra, els nivells de lectura de sulfhídric feien preveure que es podia tractar d’un 
origen a les basses de l’empresa Repsol Petróleo del polígon nord i s’ajustaven a les 
molèsties indicades per olor.

A les 10:41 h. els tècnics de Medi Ambient van comunicar que els nivells de sul-
fhídric havien caigut en picat a l’estació de mesurament, essent gairebé inexistents 
(10 ppb). A les 11:20 les mesures de sulfhídric eren de 3.8 ppb.

Les mesures d’AEGL1 son de 750 ppb, sent les mesures en el moment màxim 
mesurat de 694 ppb.

En relació amb el confinament, és una mesura d’autoprotecció davant qualsevol 
emergència de caràcter extern, la mesura apropiada que els ciutadans i ciutadanes 
han d’adoptar en cas d’incendis exteriors, pluges intenses, inundacions, fuites de 
productes tòxics, molèsties per olors o qualsevol element extern que els pugui posar 
en perill o ocasionar molèsties.

En les emergències es poden donar dos supòsits, la recomanació de la mesura o 
l’ordenament de la mesura. La diferència entre una determinació o una recomanació 
rau bàsicament en que en l’ordre de confinament la vida o la salut de les persones 
està clarament exposada; en canvi, la recomanació acostuma a ser com a mesura 
per evitar possibles o futures situacions de perill per agreujament de la situació o 
canvis de situació sobtats, per evitar molèsties com en el cas de les olors, possibles 
afectacions a elements molt vulnerables i també davant de situacions que generen 
impacte social o alarma malgrat no estar en perill imminent la vida o la salut de les 
persones.

Només en el cas d’ordenació de la mesura s’activen les sirenes de risc químic.
Les especificacions «eviteu estar a l’exterior», «allunyeu-vos de la zona de pe-

rill», «busqueu un lloc segur en cas que us arribi el fum» o algunes més que s’utilit-
zen de forma habitual en emergències es fan per tal que la ciutadania no confongui 
que, en cas que percebin o visualitzin l’emergència, es tracta d’una recomanació i no 
d’una ordre. En qualsevol cas, aquestes mesures comporten les característiques del 
confinament, com la mesura d’autoprotecció més apropiada.

Quant al comunicat de l’empresa, l’incident va iniciar-se a les 9:12 h. per la truca-
da de l’alcalde al telèfon 112 i va ser a les 10:30 h. que l’empresa Repsol Petróleo va 
confirmar que havien trobat el focus a una bassa de romanent de producte, després 
de tres trucades prèvies del CECAT. En la primera trucada, a les 9:16 hores, l’em-
presa informà que tenien excedent de producte, que l’estaven cremant i regulant la 
flama perquè no hi hagués impacte visual i indicaren que no tenien cap anormalitat 
a la planta. En la segona trucada, a les 9:59 h., l’empresa informà que el producte 
que cremaven era fuel-gas que, en principi, no hauria de fer olor i que farien una 
ronda i mesures per la zona. En la tercera trucada, a les 10:21 h, l’empresa indicà 
que estaven fent la ronda i que encara no tenien lectures i se’ls informà de les dades 
que reportaven els tècnics de Medi Ambient.

Pel que fa a les comprovacions efectuades pel Departament d’Interior, ja esmen-
tades, es resumeixen en:

– Activació del protocol d’olors arran de la primera trucada a les 9:12 h, amb 
l’activació de Medi Ambient, Policies locals i Bombers del Parc Químic i de la Ge-
neralitat.
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– Trucades a l’empresa Repsol Petróleo fins comprovar l’origen del focus, que 
confirmaren a les 10:30 hores. A partir d’aquesta hora, seguiment de les lectures in-
teriors de la planta.

– Activació i seguiment de les lectures de Medi Ambient i contacte amb l’em-
presa fins a la finalització de l’incident.

– Enviament d’sms i emails comunicant l’activació, el seguiment i la finalització 
de l’alerta del Plaseqcat a les diferents administracions públiques, municipis i em-
preses químiques de Tarragona.

– Activació del SEM i de Bombers de la Generalitat per comprovacions de me-
sures i estat de les persones de l’Escola El Pont del Diable, Centelles, Sant Salvador 
i l’Institut de Constantí.

– Activació dels Serveis Territorials de Protecció Civil de Tarragona, que van fer 
seguiment amb els diferents operatius des de la Sala CECAT.

– Contacte del director dels Serveis Territorials d’Interior amb els alcaldes de 
Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet i Tarragona, informant sobre les actua-
cions que s’anaven fent.

Per últim, amb relació a les trucades fetes per Protecció Civil abans de la comu-
nicació de l’incident, com s’ha detallat anteriorment, van ser tres: a les 9:16 hores, a 
les 9:59 hores i a les 10:21 hores.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va avisar per un canal oficial l’Ajuntament de Constantí 
(Tarragonès) del confinament de l’institut per la pudor detectada el 
20 de febrer de 2020
314-06856/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va pensar en les escoles i el mercat municipal de 
Constantí (Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de 
febrer de 2020
314-06857/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es van engegar les sirenes a Constantí (Tarragonès) per a avisar de la 
necessitat de confinament el 20 de febrer de 2020
314-06858/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els límits 
permesos dels compostos químics que es van detectar a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06859/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si evitar d’estar a 
l’exterior significa el mateix que estar confinat a casa
314-06860/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en 
què l’empresa responsable de les fuites de compostos químics 
a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020 va comunicar 
l’incident
314-06861/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions 
fetes arran de les fuites de compostos químics a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06862/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades de 
Protecció Civil a les empreses abans que l’empresa responsable 
comuniqués les fuites de compostos químics a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06863/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06855/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
rebut els beneficis de la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
314-06874/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06874/12 us in-
formo del següent:

Els beneficis obtinguts amb la recaptació de la loteria La Grossa no es destinen 
directament a entitats, sinó que s’utilitzen per finançar programes de caràcter social. 
Així doncs, es dóna detall dels projectes als quals s’han destinat els beneficis dels 
anys 2017, 2018 i 2019.

L’import de la liquidació dels beneficis de la loteria de l’any 2017 va ser de 10,35 
milions d’euros. A continuació es presenten els projectes als quals s’han destinat 
aquests beneficis de l’any 2017, ascendint a un total de 12,35 milions d’euros: 
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Projectes Import

Millora de les instal·lacions i equipaments de centres residencials i 
diürns d’atenció a gent gran, a persones amb discapacitat i a infants i 
adolescents en situació de risc social 

4,12 M€

Ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat energètica i que no poden 
assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, 
electricitat i gas

5,12 M€

Serveis d’acolliment temporal per a dones, amb els seus fills i filles, que 
es troben en situació de violència masclista, que han hagut d’abandonar 
el domicili familiar i que no disposen de recursos personals i/o econòmics 
per fer front a aquesta situació

3,11 M€

Total 12,35 M€

L’import de la liquidació dels beneficis de la loteria de l’any 2018 va ser de 3,36 
milions d’euros. A continuació es presenten els projectes als quals s’han destinat 
aquests beneficis de l’any 2018, i als quals també s’hi han afegit fons propis del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, ascendint a un total de 3,65 milions 
d’euros: 

Projectes Import

Millora de les instal·lacions i equipaments de centres residencials i diürns 
per a persones amb discapacitat i gent gran que ja estan en funcionament

3,24 M€

Millora de les instal·lacions i equipaments de centres residencials i diürns 
per a infants i adolescents tutelats que ja estan en funcionament

0,41 M€

Total 3,65 M€

L’import de la liquidació dels beneficis de la loteria de l’any 2019 va ser de 5,2 
milions d’euros. A continuació es presenten els projectes als quals s’ha contribuït 
amb aquest import de l’any 2019, i als què s’hi han afegit fons propis del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies:

1. Més de 106.000 persones grans beneficiàries de centres de dia, residències i del 
servei d’atenció domiciliària.

Els serveis d’acolliment residencial, que poden ser de caràcter permanent o tem-
poral, tenen per finalitat facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat 
a les necessitats d’assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim 
grau d’autonomia personal i social de les persones grans en situació de dependència.

Els serveis d’acolliment diürn donen suport a les persones grans amb dependèn-
cia i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Tenen per objecte afavorir 
el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu en-
torn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les 
famílies.

El servei d’atenció domiciliària comprèn el conjunt de tasques que es realitzen a 
la llar de persones que es troben en situacions de mancança d’autonomia temporal o 
permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. L’objectiu 
del servei és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. 
Es desenvolupen tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per a 
la vida autònoma.
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2. Més de 26.500 beneficiàries i beneficiaris de programes d’integració laboral per 
a persones amb discapacitat.

Els programes d’integració laboral per a persones amb discapacitat o trastorns 
de la salut mental tenen per objectiu incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la seva 
inserció social i laboral.

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remune-
rat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objec-
tiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva 
funció és social. Tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la 
prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb 
discapacitat. També són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el 
règim de treball ordinari.

El servei ocupacional d’inserció és una alternativa a la integració laboral d’aque-
lles persones amb discapacitat que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, 
encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de forma-
ció laboral o d’oferta de treball. L’objectiu és capacitar les persones beneficiàries 
perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa.

3. Més de 8.000 beques per a infants, adolescents i joves amb l’objectiu de contri-
buir a la igualtat d’oportunitats a través del lleure educatiu i garantir alhora una ali-
mentació saludable i equilibrada:

Beques per al programa «L’estiu és teu» de la Generalitat: s’ofereix una bonifi-
cació d’entre el 65% i el 100% del preu d’una estada a la xarxa nacional d’albergs a 
nois i noies de 5 a 16 anys en situació de vulnerabilitat. La valoració de la necessitat 
de cada cas es fa a través dels Equips Bàsics d’Atenció Social dels diferents munici-
pis i consells comarcals. Alhora, aquest programa garanteix l’alimentació dels nois 
i noies participants ja que inclou tots els àpats diaris d’una alimentació saludable i 
equilibrada.

Beques per participar en activitats organitzades per entitats d’educació en el lleu-
re i ens locals: aquesta actuació es duu a terme en col·laboració amb les entitats 
d’educació en el lleure i els ens locals, seguint criteris de transparència i d’equilibri 
territorial, amb la finalitat que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat 
puguin gaudir de tallers lúdics i colònies, contribuint així a la igualtat d’oportuni-
tats a través del lleure educatiu i garantint-los alhora una alimentació saludable i 
equilibrada.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va exigir la contractació d’una assegurança per a oliveres 
per a cobrar la indemnització pels danys de l’incendi a la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06881/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06881/12, 
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314-06882/12, 314-06883/12, 314-06884/12, 314-06885/12, 314-06886/12, 314-
06887/12, 314-06888/12; atès que les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de fa-
cilitar-ne l’elaboració, us informo del següent:

En primer lloc, i en relació amb la pregunta 314-06881/12, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha impulsat, des de sempre, 
una política activa de foment de les assegurances agràries. Tal i com disposa l’Ordre 
de 28 de setembre del 2001, la qual estableix que «tot el que és assegurable no és 
subvencionable», els ajuts del DARP s’orienten en la línia de fomentar la contracta-
ció d’assegurances, enteses com a element de seguretat, per protegir-se dels efectes 
de les inclemències meteorològiques a causa de la meteorologia i del canvi climàtic. 
S’entén que aquestes constitueixen l’instrument més complert per a la gestió dels ris-
cos no controlables per l’agricultor o ramader perquè donen cobertura als ingressos 
futurs a les explotacions afectades per les adversitats generades per aquests riscos. 
D’aquesta manera, la indemnització de l’assegurança permet continuar amb la seva 
activitat i, per tant, es redueix el nombre d’abandonaments.

És en aquest sentit que també els ajuts referits a la pregunta estableixen la con-
dició de la contractació d’una assegurança agrària, amb l’objectiu d’ampliar-ne la 
contractació i, al mateix temps, evitar que les persones que ja n’utilitzen deixin de 
fer-ho, d’acord als arguments exposats.

La Direcció General de Desenvolupament Rural destina anualment uns 
10.000.000 € al foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les pro-
duccions agràries i ramaderes.

En segon lloc, referent a les preguntes 314-06882/12 i 314-06883/12, per una 
banda es van rebre 87 sol·licituds d’ajut directe, de les quals se’n van acceptar 75, 
rebutjar 10 per incompliment de requisits, i va haver-hi 2 renúncies prèvies a la re-
solució.

Per altra banda, van rebre’s 10 sol·licituds de l’ajut per a la bonificació dels inte-
ressos dels préstecs, de les quals van acceptar-se’n 6 i van rebutjar-se’n 4 més per 
incompliment dels requisits establerts.

En tercer lloc, pel que fa a la pregunta 314-06884/12, s’ha fet efectiu el pagament 
de 241.271,88 € corresponent a l’ajut directe; i 22.753,69 € corresponents a l’ajut per 
a la bonificació dels interessos dels préstecs.

En quart lloc, referent a la pregunta 314-06885/12, el DARP no té previst cap 
reunió específica amb les persones que han decidit retornar l’ajuda, considerant-se 
innecessari, en el sentit que el Departament tan sols es limita a aplicar el procés ad-
ministratiu establert per a la recuperació dels imports pagats una vegada presentada 
la renúncia per part dels interessats. És a dir, al presentar la renúncia a l’ajut després 
que el DARP ordenés el pagament al Departament de la Vicepresidència, Economia 
i Hisenda, el procés en qüestió ja no podia aturar-se i, havent-se fet l’ingrés, ara s’ha 
de procedir a recuperar l’import pagat al qual havien renunciat. No obstant això, i 
més enllà d’aquesta qüestió concreta que afecta a les persones que van decidir re-
nunciar a l’ajut, el DARP sí que va reunir-se amb el sector afectat prèviament a la 
publicació de l’ordre que convocava els ajuts, amb l’objectiu d’acordar els criteris i 
concretar-ne el seu plantejament.

En cinquè lloc, donant resposta a la pregunta 314-06886/12, amb la recuperació 
dels imports pagats indegudament l’assumpte ha de quedar resolt. Per tant, no es 
preveu una reunió amb els alcaldes únicament per tractar aquesta qüestió tan espe-
cífica la qual, i com s’ha dit, ja no tindrà més recorregut. No obstant això, i com és 
habitual, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en tot mo-
ment ha estat, està i seguirà estant a disposició del sector i dels alcaldes de la zona 
a través de trobades presencials, contactes telefònics o per correu electrònic. Ho ha 
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fet tantes vegades com s’ha demanat i s’ha facilitat les respostes a tots aquells dub-
tes que han pogut sorgir.

En sisè lloc, referent a la pregunta 314-06887/12, no hi ha prevista cap solució 
alternativa a aquesta problemàtica concreta ja que són les pròpies persones benefi-
ciàries les que van presentar les respectives renúncies. A més i en tot cas, tot i que 
quan es van presentar les renúncies no era possible ja aturar el pagament de les sol-
licituds d’acord al moment del procés administratiu, els conseqüents pagaments que 
van haver-se de fer i la posterior recuperació dels mateixos no han comportat cap 
afectació fiscal per a aquestes persones.

Finalment, en setè i últim lloc, donant resposta a la pregunta 314-06888/12, el 
Govern té constància d’aquesta qüestió. Va haver-hi 11 persones beneficiàries que 
van rebre els ajuts després de la renúncia, després que el DARP, i pels motius que 
s’han explicat anteriorment, ordenés el pagament dels l’ajut al Departament de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda, fet pel qual i d’acord a les renúncies, va inici-
ar-se el procés administratiu per recuperar els imports pagats indegudament.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià
314-06882/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts acceptades i rebutjades pels danys de l’incendi a 
la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06883/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts pagades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià
314-06884/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb els agricultors i propietaris afectats pel retorn dels ajuts 
concedits pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i 
el Segrià
314-06885/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb els alcaldes de les zones afectades per l’incendi a la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià per a coordinar una resposta a la 
devolució dels ajuts
314-06886/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
alternatives per tal que els afectats per l’incendi a la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià no hagin de retornar els ajuts
314-06887/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
beneficiaris d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià que hi havien renunciat
314-06888/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06881/12.



BOPC 634
30 de juny de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 49 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Barcelonès el 2019
314-06889/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06889/12 a 
314-06930/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

Amb relació al nombre d’accidents de trànsit provocats per animals salvatges 
comptabilitzats a les carreteres de les comarques de Catalunya durant el 2019, el 
cos de Mossos d’Esquadra ha informat les dades següents corresponents a les seves 
intervencions: 

Comarca Nombre d’accidents

Alt Camp 103

Alt Empordà 324

Alt Penedès 130

Alt Urgell 71

Alta Ribagorça 16

Anoia 154

Bages 199

Baix Camp 116

Baix Ebre 48

Baix Empordà 189

Baix Llobregat 66

Baix Penedès 60

Barcelonès 1

Berguedà 81

Cerdanya 37

Conca de Barberà 58

Garraf 33

Garrigues 50

Garrotxa 59

Gironès 143

Maresme 52

Moianès 81

Montsià 45

Noguera 222

Osona 160

Pallars Jussà 78

Pallars Sobirà 57

Pla de l’Estany 70

Pla d’Urgell 40

Fascicle segon
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Comarca Nombre d’accidents

Priorat 22

Ribera d’Ebre 59

Ripollès 34

Segarra 112

Segrià 177

Selva 208

Solsonès 88

Tarragonès 43

Terra Alta 27

Urgell 71

Val d’Aran 31

Vallès Occidental 119

Vallès Oriental 175

Totals 3.909

Barcelona, 10 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès 
Occidental el 2019
314-06890/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Llobregat 
el 2019
314-06891/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Maresme el 2019
314-06892/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès Oriental 
el 2019
314-06893/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Tarragonès el 2019
314-06894/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Segrià el 2019
314-06895/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Gironès el 2019
314-06896/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Camp el 2019
314-06897/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Bages el 2019
314-06898/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Selva el 2019
314-06899/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Osona el 2019
314-06900/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Garraf el 2019
314-06901/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Empordà 
el 2019
314-06902/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Empordà 
el 2019
314-06903/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Anoia el 2019
314-06904/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Penedès el 2019
314-06905/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Penedès el 2019
314-06906/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Ebre el 2019
314-06907/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Montsià el 2019
314-06908/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Garrotxa el 2019
314-06909/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Camp el 2019
314-06910/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Berguedà el 2019
314-06911/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Noguera el 2019
314-06912/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla d’Urgell el 2019
314-06913/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Urgell el 2019
314-06914/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla de l’Estany 
el 2019
314-06915/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Ripollès el 2019
314-06916/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Segarra el 2019
314-06917/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Ribera 
d’Ebre el 2019
314-06918/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Urgell el 2019
314-06919/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Conca de 
Barberà el 2019
314-06920/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a les Garrigues el 2019
314-06921/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Cerdanya el 2019
314-06922/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Solsonès el 2019
314-06923/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Jussà el 2019
314-06924/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Moianès el 2019
314-06925/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Terra Alta el 2019
314-06926/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Aran el 2019
314-06927/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
314-06928/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà 
el 2019
314-06929/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alta 
Ribagorça el 2019
314-06930/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06889/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels 
talls al carrer Barcelona de Girona
314-06931/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06931/12, 314-
06934/12, 314-06935/12 i 314-06936/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

La Direcció General d’Administració de Seguretat no té constància de cap co-
municació per a l’exercici del dret de reunió al carrer Barcelona, a Girona; en con-
seqüència, no disposa de cap informe de la policia municipal ni ha tingut ocasió 
d’instar-ne cap modificació.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de 
Girona
314-06932/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-06932/12 i 314-
06933/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha aixecat 28 actes per mobilit-
zació no comunicada pels talls del carrer Barcelona de Girona en el període que va 
des del 16 de desembre de 2019 fins al 6 de març de 2020. No ha emès cap informe 
en relació amb els talls en aquest carrer.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra insta a comunicar la celebració 
de manifestacions o concentracions a la via pública, d’acord amb el que estableix la 
normativa reguladora del dret de reunió. Aquesta gestió habitualment la fa el propi 
servei policial de seguretat ciutadana que es desplaça fins el lloc de la concentració 
no comunicada.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
proposades pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06933/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06932/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de 
Girona
314-06934/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06931/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
proposades per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06935/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06931/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció 
General d’Administració de Seguretat ha instat a fer alguna 
modificació amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06936/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06931/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Barcelona del 2017 ençà
314-06937/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 preguntes parlamentàries 314-06937/12, 314-
06938/12, 314-06939/12, 314-06940/12, 314-06941/12, 314-06942/12, 314-06943/12, 
314-06944/12, 314-06945/12, 314-06946/12, 314-06947/12, 314-06948/12, atès que 
les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions 
estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, es considera conve-
nient respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració, us infor-
mo del següent:

En primer lloc, i en relació a les preguntes parlamentàries 314-06937/12, 314-
06938/12, 314-06939/12 i 314-06940/12, les quals fan referència a les partides eco-
nòmiques destinades i executades per fer franges perimetrals de prevenció d’incen-
dis a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida als anys 2017 a 2020, 
abans de res cal apuntar que la prevenció d’incendis forestals a la interfície urbana 
forestal correspon, de manera transversal, a diferents unitats administratives de la 
Generalitat de Catalunya de manera coordinada, però, amb altres administracions 
públiques.

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014 és 
l’eix troncal de treball i és el veritable full de ruta en el compliment de les obliga-
cions previstes.
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Així, en compliment de l’article 7 de la Llei 5/2003, el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) inclou als seus pressupostos una con-
vocatòria anual de subvencions adreçades als ens locals orientades al tractament de 
la vegetació en les urbanitzacions i els nuclis de població afectats per la Llei 5/2003. 
Les convocatòries efectuades per als anys 2017 a 2020 han estat les següents:

– Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual es convoquen per a 
2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 

– Resolució ARP/300/2018, de 8 de febrer, per la qual es convoquen per a 2018 
els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

– Resolució ARP/505/2019, de 25 de febrer, per la qual es convoquen per a 2019 
els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

– Resolució ARP/3506/2019, d’11 de desembre, per la qual es convoquen els 
ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats 
per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, corresponents a 2020.

Els imports destinats a cadascuna de les convocatòries són els següents: 

Any Convocatòria Dotació Import certificat

2017 Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre 1.000.000,00 € 819.280,71 €

2018 Resolució ARP/300/2018, de 8 de febrer 500.000,00 € 356.483,42 €

2019 Resolució ARP/505/2019, de 25 de febrer 500.000,00 € 417.853,31 €

2020 Resolució ARP/3506/2019, d’11 de desembre 500.000,00 € En tràmit

En relació amb la informació continguda a la taula anterior, cal apuntar que l’any 
2016 no va haver-hi convocatòria i, en conseqüència, l’import es va acumular al 
2017. En tots els casos els beneficiaris han estat Ajuntaments. A cada Resolució hi 
figura la partida pressupostària a la que es carregarà l’import destinat a la convoca-
tòria. Unes convocatòries que es destinen a cobrir tot el territori de Catalunya. Això 
no obstant, l’acció en aquesta matèria és profundament diferenciada entre territoris, 
no essent comparable l’acció entre, per exemple, la província de Barcelona (altament 
urbanitzada) i altres províncies molt menys urbanitzades.

En segon lloc, referent a les preguntes parlamentàries 314-06941/12 i 314-
06942/12, recordar que totes les entitats locals han tingut accés a les convocatòries 
d’ajuts per a la realització i manteniment de franges perimetrals, les quals s’han de-
tallat anteriorment. Fins al moment, tan sols els Ajuntaments han presentat sol·lici-
tuds d’ajut. Els fons destinats al respecte són els següents: 

Any
Ajuntaments 
sol·licitants

Ajuts finalment 
concedits

Actuacions realment 
subvencionades 
(Urbanitzacions)

Imports  
certificats

2017 119 87 286 819.280,71 €

2018 73 51 136 356.483,42 €

2019 55 44 133 417.853,31 €

2020 79 41 106 En tràmit

En tercer lloc, referent a les preguntes 314-06943/12 i 314-06946/12, les quals es 
refereixen al control de l’execució d’aquestes actuacions, cal emfasitzar que totes les 
quantitats atorgades en les diferents convocatòries d’ajut tenen control de supervisió 
i informes de control. Uns instruments en el marc dels procediments establerts de 
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verificació de l’execució de les mesures objecte de subvenció, establerts a la norma-
tiva reguladors dels ajuts i del Programa de Desenvolupament Rural corresponent 
a Catalunya.

En quart lloc, pel que fa a les preguntes 314-06944/12 i 314-06945/12, referents 
als imports previstos no executats, en els quadres anteriors hi consten els imports 
atorgats i els imports certificats per a cada convocatòria efectuada. La totalitat dels 
imports disponibles a les partides pressupostàries corresponents s’han destinat a les 
convocatòries efectuades. Els imports certificats corresponen a les actuacions final-
ment executades pels beneficiaris dels ajuts atorgats en cada cas.

En cinquè lloc, la pregunta 314-06947/12 fa referència a les possibles mesures 
sancionadores en cas que no s’hagin realitzat les accions necessàries per portar a 
terme les franges perimetrals. En aquest sentit:

Per una banda, l’article 15 de la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de preven-
ció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edifica-
cions i les instal·lacions situades en terrenys forestals; estableix al seu punt 2 a) que 
la competència per a la imposició de sancions per infracció de les disposicions de la 
Llei, pel que fa a les infraccions lleus i greus, correspon als Ajuntaments del terme 
municipal on estiguin emplaçades les urbanitzacions o les finques.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) no dis-
posa del llistat que es sol·licita, pel que fa a sancions lleus o greus, atès que la com-
petència correspon a cada Ajuntament i aquests no tenen obligació legal de comu-
nicar al DARP els expedients tramitats o les sancions imposades en matèria de 
franges perimetrals.

Per altra banda, en el seu punt 2 b), l’article 15 de la Llei estableix que la com-
petència per a la imposició de les sancions per a les infraccions molt greus de les 
disposicions de la mateixa correspon als òrgans dels departaments de Medi Ambi-
ent i de Justícia i Interior. Això no obstant, i d’acord l’actual estructura orgànica del 
Govern i del corresponent repartiment competencial que se’n deriva, malgrat corres-
pon al DARP la potestat sancionadora relacionada amb l’article 9.4, en els supòsits 
a) i b), entre els anys 2017 i 2020 s’ha optat per no imposar cap sanció per infracció 
molt greu en matèria de franges perimetrals ja que s’ha volgut promoure un model 
que incentivi l’execució d’aquestes actuacions.

En aquest sentit, atès que les obligacions relatives al manteniment de les franges 
perimetrals poden ser efectuades amb caràcter subsidiari pels propis ajuntaments, 
d’acord amb l’article 4.4 de la Llei 5/2003, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació ha desenvolupat un model que promou activament el fo-
ment del manteniment de les franges, i no va tant enfocat a la sanció. És per aquesta 
raó que, tal i com ja s’ha detallat, durant els anys 2017 a 2020 s’ha convocat anual-
ment una línia d’ajuts a l’obertura i el manteniment de franges de protecció contra 
incendis forestals al voltant d’urbanitzacions, a la que poden concórrer les corpora-
cions i administracions locals.

Així mateix, és oportú recordar que el DARP també elabora els informes tèc-
nics que validen els plànols de delimitació de franges de prevenció d’incendis, quan 
aquests plànols compleixen tots els paràmetres.

Addicionalment, més enllà de la dotació econòmica concreta dins aquesta con-
vocatòria de subvencions, la Generalitat de Catalunya ha activat campanyes de sen-
sibilització específiques envers la ciutadania. Aquestes campanyes inclouen xer-
rades i material divulgatiu específic. En aquest sentit, també, els Agents Rurals, 
Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Mossos d’Esquadra treballen sobre el 
terreny de manera coordinada amb l’objectiu, i entre d’altres, de sensibilitzar en re-
lació al compliment de la normativa vigent.

Finalment, en sisè lloc i en resposta a la pregunta parlamentària 314-06947/12, 
concloure que les convocatòries d’ajuts publicades pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació tenen com a finalitat la disminució del risc d’in-
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cendi en cadascun dels àmbits objecte d’ajut. Per tant, tot i que la pregunta pressu-
posi que no s’han destinat els recursos necessaris per a l’execució d’aquestes franges 
perimetrals, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es 
garanteix que es seguirà treballant de manera responsable per prevenir els incendis 
forestals amb tots els mitjans i recursos que tingui al seu abast. I, és clar, que ho 
seguirà fent de manera coordinada amb la resta d’administracions públiques que hi 
prenen part, així com també amb la resta d’agents privats que tenen cura del territo-
ri, començant pels pagesos i pageses els quals, treballant la terra i cuidant el bestiar, 
vetllen també per mantenir una massa forestal equilibrada.

És important recordar que l’aprovació del pressupost per a 2020 possibilita un 
augment de la dotació pressupostària destinada a la prevenció d’incendis, amb un 
total de 17,2 M€, dels quals uns 14,4 M€ es destinen a actuacions de prevenció a 
través d’inversió directa del DARP o a través de línies d’ajut per actuacions de pre-
venció a particulars, ajuntaments i ADFs. La resta es destina a despeses de personal 
directament relacionades amb la prevenció i als operatius de les campanyes, tals 
com contractació de mitjans aeris, campanyes informatives o manteniment d’ADFs.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Girona del 2017 ençà
314-06938/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Tarragona del 2017 ençà
314-06939/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Lleida del 2017 ençà
314-06940/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a les diputacions i els consells comarcals 
per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 
2017 ençà
314-06941/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades als ajuntaments per a fer les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06942/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
de control de l’execució de les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06943/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals 
de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06944/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06945/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les 
partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals
314-06946/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
sancionadores per no haver dut a terme les actuacions necessàries 
per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06947/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per al Departament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat 
els mitjans necessaris per a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals
314-06948/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics 
que va servir per a decidir canviar l’estat de confinament a Igualada i 
a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07097/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07097/12, us 
informo del següent:

El Comitè Directiu del Pla d’actuació del Procicat per emergències associades 
a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, d’acord amb el Comitè 
Tècnic i el Consell Assessor, el 12 de març de 2020 va activar la Fase d’Emergèn-
cia 1 a causa de l’augment de les xifres d’infecció del SARS-CoV-2, per tal contenir 
l’epidèmia i d’acord amb els criteris previstos. Entre d’altres mesures es va restringir 
l’accés a les poblacions de la Conca d’Òdena, amb l’única excepció d’entrada i sorti-
da de serveis essencials. La Resolució INT/718/2020, de 12 de març, va restringir la 
sortida de persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui i Òdena.

Dos dies després, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Co-
vid-19, va declarar l’estat d’alarma i va establir les autoritats competents delegades 
en les matèries indicades a la citada norma. En l’exercici d’aquestes competències, 
es va dictar l’Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorrogava la Re-
solució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, ja 
esmentada.

Posteriorment, el 6 d’abril es van aixecar les mesures de confinament a la Conca 
d’Òdena en compliment de l’Ordre SND/323/2020, de 5 d’abril, per la qual es deixa-
ven sense efecte les restriccions previstes en l’Ordre SND/290/2020, de 26 de març, 
per la qual es prorrogava la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’acordava restringir la sortida de les persones 
dels municipis d’Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

En totes dues fases, les decisions de canviar l’estat de confinament i la seva con-
tinuïtat a Igualada i la Conca d’Òdena van ser adoptades pel Ministeri de Sanitat, 
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d’acord amb les competències que li atorgava el citat Reial Decret 463/2020, de 14 
de març.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de protecció que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques 
policials
314-07141/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07141/12, 314-
07142/12, 314-07143/12, 314-07144/12, 314-07145/12, 314-07146/12, 314-07147/12 i 
314-07148/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

En relació amb el Cos de Mossos d’Esquadra, s’han adquirit 154.429 unitats de 
protecció FFP2 o FFP3, a afegir a les unitats existents en estoc. Fins el 27 d’abril de 
2020 es van lliurar un total de 67.743 unitats de protecció FFP2 i FFP3 a les diverses 
regions policials, des de les quals es van distribuir a les diferents ABP. La distribu-
ció setmanal va ser la següent:

• 17 de març: 3.777 unitats
• 24 de març: 3.976 unitats
• 30 de març: 2.610 unitats
• 6 d’abril: 2.620 unitats
• 9 d’abril: 20.000 unitats
• 14 d’abril: 2.160 unitats
• 20 d’abril: 16.300 unitats
• 27 d’abril: 16.300 unitats

Pel que fa al gel hidroalcohòlic, s’han adquirit 15.151 unitats de 400 ó 500 ml; 
11.968 unitats de 100 ml i 206 garrafes de 5 l.

Una part del material adquirit es va distribuir a les diverses regions policials al 
llarg de set setmanes consecutives, segons la relació següent:

– Unitats de gel hidroalcohòlic de 400 ó 500 ml lliurades fins al 27 d’abril:
• 17 de març: 435 unitats
• 24 de març: 460 unitats
• 30 de març: 1.038 unitats
• 6 d’abril: 1.172 unitats
• 14 d’abril: 1.185 unitats
• 20 d’abril: 1.575 unitats
• 27 d’abril: 1.890 unitats
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- Unitats de gel hidroalcohòlic de 100 ml lliurades fins al 27 d’abril:
• 24 de març: 33 unitats
• 30 de març: 4 unitats
• 6 d’abril: 4 unitats
• 14 d’abril: 3 unitats
• 20 d’abril: 43 unitats
• 27 d’abril: 30 unitats

– Garrafes de gel hidroalcohòlic de 5 l lliurades fins al 27 d’abril:
• 6 d’abril: 54 unitats
• 14 d’abril: 48 unitats
• 20 d’abril: 47 unitats
• 27 d’abril: 47 unitats

Quant als guants, se n’han adquirit 1.225.600 de nitril; també es disposava d’es-
toc als magatzems (més de 100.000 quan es va decretar l’estat d’alarma). La distri-
bució es va realitzar, en primer lloc, de l’estoc existent als magatzems regionals i, 
posteriorment, de forma centralitzada.

Les caixes de guants de nitril lliurades fins el 27 d’abril van ser les següents:
• 17 de març: 10 caixes
• 24 de març: 263 caixes
• 30 de març: 434 caixes
• 6 d’abril: 410 caixes
• 14 d’abril: 420 caixes
• 20 d’abril: 1.818 caixes
• 27 d’abril: 2.365 caixes

Pel que fa als contenidors per al material de protecció contra la Covid-19, fins al 
3 de maig de 2020 es van distribuir un total de 564 contenidors de 60 litres per a 
residus biosanitaris-matèries infeccioses als edificis de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra. En una primera fase se’n van subministrar 244. En una segona 
fase, del 30 de març al 3 de maig, es van recollir i reposar 152 contenidors i es van 
subministrar 168 de nous. El repartiment per setmanes va ser el següent:

• Del 30 de març al 5 d’abril: recollida/reposició de 22 contenidors i subminis-
trament de 22 de nous a les diferents regions policials.

• Del 6 al 12 abril: recollida/reposició de 17 contenidors i subministrament de 34 
de nous a les diferents regions policials.

• Del 13 al 19 d’abril: recollida/reposició de 63 contenidors i subministrament de 
73 de nous a les diferents regions policials.

• Del 20 al 26 d’abril: recollida/reposició de 21 contenidors i subministrament de 
22 de nous a les diferents regions policials.

• Del 27 d’abril al 3 de maig: recollida/reposició de 29 contenidors i subminis-
trament de 17 de nous a les diferents regions policials.

En relació amb ulleres de protecció i vestits de partícules, s’han lliurat 971 kits 
complets que consten de vestit de partícules, d’ulleres de protecció, de mascareta 
FFP2 i de tres parells de guants de nitril. La distribució d’aquests kits, fins al 27 
d’abril, va ser la següent:

• 17 de març: 396 kits
• 24 de març: 153 kits
• 30 de març: 14 kits
• 6 d’abril: 177 kits
• 20 d’abril: 127 kits
• 27 d’abril: 104 kits
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Altres serveis policials han rebut aquest material de forma desagregada, segons 
les necessitats. Per això es van adquirir 2.250 ulleres de protecció i 3.999 vestits de 
partícules que van permetre fer reposicions immediates i augmentar la dotació de 
material ja existent en estoc.

Quant a la neteja i desinfecció dels edificis i dels vehicles policials en el conjunt 
de regions policials, s’ha seguit les pautes de neteja i desinfecció elaborades per a 
la prevenció i la protecció vers l’exposició al SARS-Cov-2 per als diferents llocs de 
treball.

Les principals actuacions han estat les següents:
• S’ha augmentat el nombre d’hores de neteja per a cadascun dels edificis de la 

Direcció General de la Policia i del conjunt de comissaries del cos de Mossos d’Es-
quadra i la freqüència i la intensitat de la neteja als diferents espais.

• S’ha incrementat la neteja i la desinfecció de l’interior dels vehicles.
• S’han incorporat nous productes desinfectants establerts per a la neteja d’ins-

tal·lacions i de vehicles.
• S’ha subministrat material desinfectant als diferents llocs de treball i vehicles.
• S’han fet desinfeccions específiques als edificis, instal·lacions, àrees de custòdia 

i vehicles exposats al SARS-Cov-2.

Finalment, els expedients de contractació del Departament d’Interior es poden 
consultar a la pàgina web de contractació pública. L’enllaç a la informació sobre el 
Departament d’Interior és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCo-
de=viewDetail&idCap=202209

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees 
bàsiques policials
314-07142/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants 
que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
314-07143/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=202209
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=202209
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de protecció i de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït 
a les oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
314-07144/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines 
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
314-07145/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contenidors per al material de protecció contra la Covid-19 que ha 
adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07146/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ulleres 
de protecció i vestits de partícules que ha adquirit i que ha distribuït 
a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-07147/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
desinfeccions a les comissaries, als uniformes i als vehicles dels 
Mossos d’Esquadra
314-07148/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07141/12.

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07149/12 i 314-
07153/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

S’especifica, en documents annexos, la informació següent:
– Nombre de denúncies de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-

ME) per incompliment del confinament acordat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasio-
nada per la Covid-19, per tipus d’infracció i àrea bàsica policial (annex 1).

– Nombre d’actuacions (incidents i serveis) de la PG-ME per incompliment del 
confinament acordat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per 
tipus d’actuació i àrea bàsica policial (annex 2).

– Nombre de detencions realitzades per la PG-ME per incompliment del confi-
nament acordat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per tipus de 
fet (annex 3).

Les dades que es presenten són nombres totals i comprenen el període del 15 de 
març de 2020 al 23 d’abril de 2020.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
destinats a cobrir el confinament de la conca d’Òdena
314-07150/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07150/12, us 
informo del següent:

El confinament de la Conca d’Òdena va començar a les 21 hores del 12 de març 
de 2020 i va finalitzar el diumenge 5 d’abril.

El confinament d’aquesta zona estava composat per 11 punts de control:
– 9 punts controlats per 4 agents (2 patrulles).
– 2 punts de control formats per 2 equips de l’Àrea Regional de Recursos Ope-

ratius.
En el Centre de Control Avançat Policial hi treballaven 6 efectius.
Des del 12 fins el 29 de març es va treballar en dos torns de 12 hores. En cada 

torn hi participaven 70 agents en torn de dia i 70 en torn de nit.
La setmana del 30 de març al 3 d’abril es va treballar en tres torns de treball de 

8 hores. En aquests hi participaven 60 agents en cada torn.
El cap de setmana dels dies 4 i 5 d’abril es va treballar en dos torns de 12 hores, 

en els quals hi van treballar 60 agents en cada torn.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
detencions i de posades a disposició judicial que s’han fet per 
incompliment del confinament
314-07153/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07149/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes 
laborals tramitades pels agents dels Mossos d’Esquadra a causa de 
malaltia comuna o de llarga durada per la Covid-19 del març del 2020 
ençà
314-07154/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07154/12, us 
informo del següent:

Des del 13 de març de 2020 un total de 3.107 agents dels Mossos d’Esquadra 
s’han vist afectats per qüestions relacionades amb la malaltia de la Covid-19.

A data 4 de maig de 2020, 1.676 membres del cos de Mossos d’Esquadra estaven 
aïllats de forma preventiva als seus domicilis i ha hagut 236 agents amb la malaltia 
diagnosticada, 6 dels quals ingressats.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions conjuntes o coordinades amb altres cossos policials i 
l’exèrcit que han fet els Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07155/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07155/12, us in-
formo del següent:

Les actuacions conjuntes o de forma coordinada que ha realitzat el cos de Mos-
sos d’Esquadra amb altres cossos policials o l’exèrcit del mes de març ençà s’han 
regit per les habituals i ordinàries formes de col·laboració i, des del 14 de març, pel 
Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situa-
ció de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i la posterior Ordre INT/226/2020, 
per la qual el Ministeri de l’Interior estableix els criteris d’actuació per a les forces 
i cossos de seguretat en relació amb l’estat d’alarma.

En el Pla Operatiu en què s’estableixen els eixos principals de l’actuació de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) per fer front a la crisi sanità-
ria s’indica que els caps d’ABP i de les comissaries de districte han de promoure les 
comunicacions oportunes amb els responsables de les policies locals de Catalunya 
del seu àmbit territorial per potenciar la col·laboració i la coordinació de l’activitat 
policial adreçada a donar compliment a les funcions establertes en l’estat d’alarma. 
En els dispositius de seguretat s’ha d’establir la col·laboració i la coordinació entre 
els cossos policials amb competència en cada àmbit territorial, així com amb el per-
sonal de seguretat privada que presti servei en les instal·lacions o serveis afectats.
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Així, amb les Policies locals s’han portat a terme les actuacions coordinades que 
ja es venien realitzant habitualment i, a partir de la declaració de l’estat d’alarma, 
s’ha mantingut una comunicació constant de totes les incidències que s’anaven suc-
ceint i una major coordinació de serveis, tant en la distribució de tasques a realitzar 
com en relació a les zones a prioritzar.

De manera general, des de les ABP s’han coordinat amb els diferents cossos de 
policia local per fer controls de pas de vehicles i de vianants en diferents punts dels 
respectius municipis i localitats, distribuint els punts, per maximitzar la presència 
policial al territori i, alhora, evitar el risc de contagi entre els agents policials par-
ticipants als controls.

També s’han donat nombroses actuacions conjuntes en què s’ha demanat col·la-
boració entre els cossos intervinents. S’han realitzat de manera conjunta alguns dis-
positius de saturació a diversos municipis per assegurar el manteniment del confi-
nament, portar a terme accions informatives i en alguns casos sancionadores. Així 
mateix, s’han practicat accions de control dels nusos de transport públic per vetllar 
pel correcte compliment de les mesures de distanciament social i aforament.

En els municipis amb un nombre elevat de segones residències s’ha fet una im-
portant tasca de coordinació amb les seves policies locals i vigilants municipals, es-
pecialment el caps de setmana i en el període de Setmana Santa.

A més, durant els dies 15 i 16 d’abril de 2020, en nombrosos municipis, de for-
ma conjunta o coordinada amb les Policies Locals, segons el cas, es van realitzar 
dispositius de suport a Creu Roja en el repartiment de mascaretes als ciutadans que 
accedien als transports públics.

Pel que fa a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE), la coordinació 
de la PG-ME, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia es vehicula mitjançant 
la Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya, que coordina operativament els 
tres cossos quan es requereix.

A la Regió Policial de Girona s’han fet controls conjunts amb FCSE, a més de 
les respostes a requeriments de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policies Locals 
per assistències en alcoholèmies i/o controls de documentació. Des del 16 de març, 
efectius de l’Àrea Regional de Transit realitzen un control conjunt diari i fix les 24 
hores amb Policia Nacional a l’AP7 (La Jonquera) per al control dels vehicles pro-
cedents de França. Els dies 16 i 17 de març es va fer també un control conjunt amb 
la Policia Nacional a la N-II (Els Límits) i a la N-260 o (Portbou) per al control de 
vehicles procedents de França.

A la Regió Policial Pirineu Occidental els caps dels diferents cossos policials 
presents a la Regió mantenen a traves dels caps d’ABP contactes permanents i fluids 
d’intercanvi d’informació. A la Seu d’Urgell és habitual realitzar serveis amb la Po-
licia Local de la localitat i amb les FCSE, Guàrdia Civil i Policia Nacional, que des-
envolupen la seva tasca principalment en el compliment de l’Ordre INT/239/2020 
per la qual el Ministeri de l’Interior estableix el restabliment de les fronteres inte-
riors terrestres, realitzant controls policials als punts fronterers de les vies d’accés 
principals (Policia Nacional) i secundàries (Guardia Civil).

Pel que fa a la Regió Metropolitana Nord, a principis d’enguany es va establir el 
dispositiu conjunt amb l’ABP de Santa Coloma de Gramenet en el qual també par-
ticipaven efectius del Cos Nacional de Policia en l’àmbit de les seves competències. 
Aquest dispositiu conjunt es va suspendre amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, 
l’últim dia que es va realitzar va ser el 5 de març de 2020. També a Sant Adrià de 
Besòs, des del passat dia 6 d’abril, s’està realitzant un servei coordinat al Barri de La 
Mina. Els dos cossos policials tenen desplegats efectius de manera reforçada al barri, 
desenvolupant cada cos les competències que li són pròpies.

Per últim, pel que respecta a les actuacions de l’exèrcit i més concretament de la 
UME, a diferents ABP varen tenir coneixement, mitjançant comunicat oficial, dels 
serveis que anaven a realitzar en l’àmbit de la neteja i de la desinfecció a diferents 
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residències de gent gran, desinfeccions de carrers i d’altres serveis a diversos muni-
cipis. No s’ha rebut cap requeriment de suport per part de l’exèrcit.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07156/12, us 
informo del següent:

El nombre de locals tancats per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
des del 13 de març de 2020 fins el 10 de maig de 2020 va ser de 379.

S’especifica, en document annex, la informació desglossada per dies i regions 
policials.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
destinats a cobrir les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de 
març de 2020
314-07157/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07157/12, 314-
07159/12, 314-07161/12 i 314-07163/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

S’especifica, en document annex, la informació relativa al nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a incidents (acció no planificada) i serveis (activitat 
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planificada) en les vies sol·licitades entre el 13 i el 16 de març de 2020, per dies i 
amb indicació del punt quilomètric i municipi.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07157/12.

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07157/12.

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07157/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
de reforç destinats a les regions policials del Pirineu Occidental, 
Girona i el Camp de Tarragona entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07165/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07165/12, us in-
formo del següent:

En el període comprès entre l’1 i el 16 de març de 2020 la Regió Policial Pirineu 
Occidental no va rebre cap reforç d’efectius.

Quant a la Regió Policial de Girona, en el mateix període va rebre el reforç d’una 
patrulla de l’Àrea Penitenciària (APEN CP Puig de les Bases) en torn de matí per 
desenvolupar tasques de Seguretat Ciutadana a Figueres.

En relació amb la Regió Policial Camp de Tarragona, tampoc no va rebre cap re-
forç; tanmateix, un nombre d’efectius de la comissaria de Valls es van veure afectats 
per la Covid-19 i, per necessitats de servei, efectius de l’Àrea Penitenciaria, concre-
tament de l’Àrea de Trasllats del Centre Penitenciari del Catllar, van reforçar aquest 
servei. D’altra banda, efectius de l’ABP Vendrell van donar suport al confinament 
de la Conca d’Òdena, motiu pel qual efectius de l’Àrea de Trasllats del Centre Peni-
tenciari del Catllar van donar reforç a l’ABP Baix Penedès mentre es va mantenir el 
dispositiu de confinament de la Regió Policial Central.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
traslladats a altres serveis amb menor exposició al contagi de la 
Covid-19
314-07168/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07168/12, us in-
formo del següent:

La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament 
d’Interior avalua la presència de personal amb condicions d’especial vulnerabilitat 
en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i determina les mesures de 
prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubica-
ció en un altre lloc de treball.
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En aquesta línia, s’han aplicat adequacions dels llocs de treball als agents de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra avaluats amb condicions d’especial 
vulnerabilitat.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
ràpides de detecció del contagi de la Covid-19 adquirides per al Cos 
de Mossos d’Esquadra
314-07169/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07169/12 i 314-
07170/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

El Departament d’Interior no ha adquirit ni ha realitzat proves ràpides de detec-
ció del contagi de la Covid-19 per a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07169/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència al Cos 
de Mossos d’Esquadra o al Departament d’Interior d’un responsable 
d’autoritzar les donacions de material de protecció a les regions 
policials amb motiu de la Covid-19
314-07202/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07202/12, us 
informo del següent:

Les donacions de material de protecció davant el coronavirus Covid-19 a les 
diferents regions policials s’han gestionat de forma centralitzada des de la Divisió 
Tècnica de Planificació de la Seguretat i a càrrec d’un comandament policial amb 
grau d’intendent.

S’ha fet una avaluació i classificació del material rebut atenent a criteris tècnics i 
de nivell de protecció, per garantir la seva adequació als nivells de protecció neces-
saris que garanteixin l’exercici de les funcions i tasques policials amb les adequades 
mesures de protecció.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07206/12 i 
314-07207/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

Des de l’inici de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària per l’expansió  
de la Covid-19 s’ha produït un augment d’accés a mitjans digitals per la necessitat de 
mantenir-se informats, de comunicar-se amb altres persones, de realitzar compres 
online, de fer diferents tràmits amb entitats financeres o l’administració pública, etc. 
Aquest notable augment de l’activitat ha fet aparèixer diferents campanyes actives 
de phishing i ransomware relacionades amb la cerca d’informació sobre la Covid-19 
amb l’objectiu d’obtenir credencials d’accés corporatives i/o financeres dels usuaris 
o xifrar la informació d’usuaris i organitzacions per sol·licitar una recompensa eco-
nòmica posterior.
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Les tècniques usualment utilitzades són correus electrònics amb adjunts malicio-
sos de tipus ransomware, la distribució d’aplicacions mòbils per fer un seguiment de 
la malaltia, enllaços a pagines web amb informació i/o seguiment en relació amb la 
Covid-19 amb software maliciós, fraus demanant diners i donacions, SMS amb su-
plantació d’entitats financeres o altres institucions, etc.

Entre les investigacions obertes per aquests tipus de fets des de la declaració de 
l’estat d’alarma destaquen 12 casos especialment rellevants perquè l’autor del delicte 
actuava suplantant l’Administració pública o organismes oficials o perquè les vícti-
mes eren persones pertanyents a col·lectius especialment vulnerables o perquè els 
atacs eren altament especialitzats tipus ransomware amb segrest de dades sensibles i 
petició de diners per recuperar la informació. Tots els casos estan judicialitzats.

Entre el personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra s’ha faci-
litat informació i pautes d’actuació sobre els riscos potencials vinculats a les noves 
tecnologies i les xarxes socials. A través de la pàgina web i de les xarxes socials 
es fa una important tasca de prevenció, fent difusió de totes les temptatives que es 
detecten per cometre fraus a través d’internet, i a través dels canals de contacte ha-
bituals es resolen les consultes de la ciutadania en relació amb aquesta tipologia 
delictiva.

Fins el moment, i en aquestes circumstàncies, no ha estat possible ampliar les 
unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat, atès que aquestes unitats reque-
reixen especialistes formats específicament i recursos materials adients. No obstant 
això, els efectius i els mitjans actualment disponibles permeten fer front a aquests 
tipus de delictes.

Atesa la rellevància que està adquirint aquesta modalitat delictiva, s’ha acordat 
la creació d’un grup específic de treball per actuar contra les estafes en internet, que 
abordarà diferents àmbits d’actuació, la prevenció, la investigació i la comunicació 
per a la difusió d’aquestes modalitats delictives.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de les 
unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat dels Mossos 
d’Esquadra del març del 2020 ençà
314-07207/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07206/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a oferir liquiditat als sectors afectats per la crisi de la 
Covid-19 que han de retornar els pagaments avançats
314-07252/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07252/12 us in-
formo del següent:

El criteri sostingut en tot moment per l’Agència Catalana del Consum en les se-
ves recomanacions a les persones consumidores va en la direcció de recomanar el 
diàleg i la recerca de solucions alternatives al reemborsament que tinguin en comp-
te les circumstàncies en què es troben moltes empreses, especialment les petites 
i mitjanes, i que poden posar en perill la seva continuïtat i la dels llocs de treball 
associats.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP 
La Sagrera, de Barcelona
314-07289/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07289/12 a 
314-07291/12 us informo del següent:

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

Amb la finalitat de poder donar una resposta adequada a la situació provocada 
per la Covid-19, el Centre d’Atenció Primària (CAP) La Sagrera es va haver de tan-
car el dia 13 de març de 2020. En aquell moment la Covid-19 afectava, entre positius 
i contactes que calia aïllar, al 32% de la plantilla. El CAP va reobrir el 21 d’abril.

Durant aquest període es va donar continuïtat en l’accessibilitat al servei: La po-
blació, també aquella en edat pediàtrica, va ser atesa al CAP Maragall. Així mateix, 
l’atenció per part de les llevadores es va dur a terme a l’ASSIR de Sant Andreu (in-
cloent-hi les visites domiciliàries) i a l’ASSIR Muntanya per a la resta de demandes.

Des del CAP Maragall i el CUAP Cotxeres de Barcelona s’ha pogut disposar del 
personal assistencial adequat per tal de poder donar resposta al tancament derivat de 
la gestió de la Covid-19 del CAP Sagrera; des de la Regió Sanitària refereixen que 
no hi ha hagut problema en donar cobertura a la demanda i seguiment de les perso-
nes usuàries del CAP Sagrera durant aquestes setmanes. Cal tenir en compte que la 
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plantilla activa del CAP Sagrera es va incorporar al CAP Maragall, des d’on atenien 
els pacients i les pacients, tant presencialment com de forma telemàtica i telefònica.

Per fer front a la Covid-19, l’atenció primària s’ha reorganitzat amb l’objectiu 
d’atendre el gran volum de persones que accedeixen a aquest servei i, d’aquesta ma-
nera, s’ha fet palès que l’atenció primària té un paper central dins l’eix vertebrador 
del Sistema de Salut.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals 
han estat derivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
314-07290/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i 
el CUAP Cotxeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per 
a fer front al tancament del CAP La Sagrera
314-07291/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07289/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del 
barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07399/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

talunya dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07399/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-07400/12 a 314-
07404/12.

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

En relació a la neteja de l’edifici afectat per l’incendi, al acabar l’obra, el pas-
sat 5 de maig de 2020, es va realitzar la neteja de l’escala. Amb posterioritat, una 
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vegada es normalitzi la capacitat d’actuació d’operaris en espais comuns d’edificis 
habitats, amb l’autorització pertinent de les autoritats sanitàries es podrà procedir 
al repintat de les zones de l’escala més afectades, així com a la realització de peti-
tes actuacions de reparació en aquests espais comuns.

Així mateix, mentre es realitzaves els treballs de reparació de la instal·lació elèc-
trica l’AHC va contractar una empresa de vigilància privada per a garantir la segu-
retat de l’edifici i els habitatges.

Pel que fa al subministrament elèctric, les obres es van iniciar el dia 14 d’abril 
de 2020 i es van acabar el dia 5 de maig de 2020, inclosa la legalització de la nova 
instal·lació i la col·locació de comptadors.

Pel que fa a la instal·lació de gas, el problema està localitzat a la xarxa que dis-
corre per una zona mancomunada, i com a tal, l’actuació ha de ser per compte de la 
propietat, en aquest cas la mancomunitat de propietaris. Afecta a 12 escales i un to-
tal de 204 habitatges, dels quals un percentatge considerable és de propietaris parti-
culars, fet que condiciona que la reparació l’hagi de fer la mancomunitat amb l’apor-
tació econòmica que correspon a cada propietari segons el seu coeficient. L’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (AHC), en aquest grup, és un més dels copropietaris. 
D’aquesta manera, per a organitzar aquesta reparació, l’AHC ha convocat dues reu-
nions, una amb els presidents de les escales i l’altra amb els propietaris, sense que 
s’arribés a cap acord.

En relació a les quinze famílies que van voler ser re-allotjades, a partir del dia 
6 maig de 2020 podien tornar als seus domicilis i així se’ls hi va notificar, però per 
gentilesa del càmping on estaven allotjats se’ls va donar l’opció de romandre en 
aquest establiment fins el diumenge dia 10 de maig de 2020.

En el cas d’ocupacions il·legals del subministrament de llum, l’AHC al marge de 
presentar la denúncia davant els Mossos d’Esquadra i d’interposar el corresponent 
recurs via jurisdiccional, posa en coneixement de les companyies distribuïdores el 
fet que l’ocupant no te títol i l’existència d’una possible connexió fraudulenta.

Finalment, l’AHC, des de fa ja temps, per a la renovació dels contractes de llo-
guer requereix que el titular tingui en alta i al corrent de pagament els contractes 
de subministraments. En conseqüència, està previst que s’apliqui la mesura de no 
renovar els contractes dels llogaters que no compleixen amb els seus deures i que 
actuen de forma incívica. També per demanar i/o renovar les subvencions al llo-
guer se’ls demana que justifiquin que estan donats d’alta als serveis i al corrent de 
pagament. Addicionalment, les persones o unitats familiars que necessitin ajut pel 
pagament dels serveis bàsics no queden desemparades atès que poden recórrer als 
serveis socials municipals per a gestionar mesures que els permetin mantenir el sub-
ministrament.

Barcelona, 16 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les 
connexions als subministraments de l’edifici del barri de Campclar, 
de Tarragona, afectat per un incendi
314-07400/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07399/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per al retorn de les famílies desallotjades de l’edifici del barri de 
Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
314-07401/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la seguretat dels habitatges i de les pertinences de les famílies de 
l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi 
durant el reallotjament
314-07402/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a evitar 
afectacions generalitzades pels abusos d’alguns veïns en la potència 
de l’energia elèctrica
314-07403/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per 
l’Agència Catalana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un 
edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi 
que es troben sense subministrament elèctric
314-07404/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07399/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la afectació de la 
reducció d’impostos recaptats pel Govern espanyol derivada de la 
crisi de la Covid-19 pel que fa a la financiació autonòmica
314-07477/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07477/12 us in-
formo del següent:

Les bestretes del model de finançament que rep la Generalitat de Catalunya, 
igual com la resta de comunitats autònomes de règim comú, es corresponen amb els 
imports de les previsions inicials de recaptació per part de l’Estat i durant l’exercici 
no es corregeixen amb la recaptació dels impostos estatals que efectivament es van 
ingressant. No és fins el moment de la liquidació d’aquestes bestretes que es regu-
laritzen d’acord amb la recaptació efectiva, que es fa al cap de dos anys. Per tant, 
l’impacte de la crisi del Covid-19 pel que fa a les bestretes del model de finançament 
es veurà l’any 2022.

Segons les mateixes previsions del Ministeri d’Hisenda la liquidació de les bes-
tretes d’enguany serà negativa, ja que ha manifestat que les Comunitats Autònomes 
aquest any reben 9.500 milions més del que els correspondria si es tingués en comp-
te l’impacte de la pandèmia sobre l’economia.

Respecte alguns tributs que gestiona l’AEAT i que corresponen a la Generalitat, 
com l’impost de patrimoni o l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, la re-
captació que s’obté aquest any 2020 es correspon amb les bases imposables de l’any 
anterior, i per tant no es veuen afectats per la crisi del Covid-19 durant aquest exer-
cici. El seu possible impacte es visualitzarà durant l’exercici següent.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució dels 
recursos davant la crisi sanitària, social i econòmica provocada per 
la Covid-19
314-07479/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07479/12 us in-
formo del següent:

La pandèmia Covid-19 representa una greu amenaça per a la salut de persones 
de tot el món i una important interrupció de la vida diària, i està tenint un impacte 
important en les economies mundials i també en l’economia de Catalunya.

Les accions de salut pública necessàries per contenir la propagació del virus, 
com ara tancaments d’escoles, comerços i establiments i mesures de distanciament 
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social, si bé són necessàries, afectaran de manera significativa l’activitat econòmica. 
Malgrat això és important subratllar que, tot i que l’impacte sigui gran, hauria d’es-
tar acotat en el temps. Per tal de que així sigui, les autoritats de tot el món, a tots els 
nivells, estan adoptant mesures valentes i necessàries per contenir la propagació del 
virus i per donar suport a persones i empreses durant uns temps molt difícils.

L’estratègia del Govern per la pandèmia Covid-19 s’estructura en 3 etapes, tenint 
en compte que l’impacte respon a un xoc extern dràstic i simultani a la demanda i 
l’oferta. L’objectiu és, en primer lloc, garantir la salut de les persones i, també, man-
tenir la capacitat instal·lada en l’economia, la protecció de les rendes i cadenes de 
pagaments, per així aconseguir una recuperació el més ràpida possible.

Cal afrontar diferents reptes amb diferents terminis de temps, així com desple-
gar les actuacions o instruments més adequats en cada fase. En un primer estadi, 
d’emergència, cal garantir recursos per a fer front a l’emergència en l’àmbit de la 
salut, sociosanitari i assistencial. Aquesta fase és fonamental perquè en depèn, en 
bona part, la represa de l’activitat. En un segon moment, les actuacions han d’anar 
encaminades a la recuperació: a mantenir la capacitat productiva; a protegir els llocs 
de treball i els ingressos de treballadors i empreses, tant per criteris de justícia so-
cial com per assegurar poder reprendre l’activitat quan sigui possible. En tercer lloc, 
caldrà abordar la reconstrucció econòmica i social en torn als eixos estratègics de 
l’economia de la vida, la digitalització i la transició ecològica, en línia amb l’estra-
tègia europea.

L’impacte de la pandèmia sobre les finances públiques durant el 2020 serà molt 
significatiu. D’una banda, hi ha un impacte directe sobre les despeses de salut, socio-
sanitàries i assistencials, que podem identificar amb la primera etapa, i d’altra banda, 
es produirà un impacte indirecte o induït derivat de les mesures que s’hagin de pren-
dre per afrontar la segona etapa i dels canvis en la demanda de serveis que es pro-
duiran de forma automàtica per la caiguda de l’activitat. L’impacte indirecte i induït 
també es produeix en el vessant dels ingressos, per la caiguda de l’activitat i per les 
mesures que es vagin prenen en matèria tributària.

En aquests moments tots els departaments estan abordant la segona etapa a par-
tir dels crèdits que tenen disponibles el seu pressupost, i s’està treballant en la defi-
nició i quantificació noves mesures.

Atès que és rellevant optimitzar els recursos i prioritzar les mesures que han de 
permetre que aquesta crisi no sigui tan acusada, cal organitzar un pla d’actuació per 
a la recuperació. En aquest sentit, el passat 2 de maig el Govern va aprovar la creació 
de la Comissió per a l’elaboració del Pla de reactivació econòmica i protecció so-
cial com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, amb un Comitè tècnic que actua 
d’espai de treball i coordinació de les mesures que es proposin incorporar en el Pla 
de reactivació econòmica i protecció social. Entre les funcions de la comissió hi ha 
analitzar i proposar al Govern les modificacions pressupostàries que siguin neces-
sàries per a l’execució del Pla.

Fins a la data s’han aprovat les següents transferències des del Fons de contin-
gència per fer front a la Covid-19:

1. 80 M€ al Departament de Salut per la contractació d’emergència de les in-
versions en matèria de salut per atendre els efectes de la pandèmia generada per la 
Covid-19.

2. 10 M€ al Fons no departamental de Despeses Diversos Departaments per 
augmentar el fons de liquiditat de l’ICF en relació amb els préstecs per combatre la 
Covid-19.

3. 5 M€ al Fons no departamental de Despeses Diversos Departaments per a la 
compra centralitzada de material EPI per la Covid-19 per al personal de l’Adminis-
tració públic.
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Els imports transferits des del Fons de contingència es poden consultar l’Informe 
mensual d’execució que publica la Direcció general de Pressupostos, amb detall de 
cada una de les actuacions.

Finalment, també s’han rebut recursos finalistes procedents de l’Estat directa-
ment relacionats amb la Covid-19 per import de 114,5 M€ (Fons per Salut (51,4 M€); 
Fons Social Extraordinari (45,5 M€); fons per ajuts alimentaris (3 M€) i Fons per 
a ajuts al lloguer d’habitatges (14,5 M€) aquest crèdit s’ha generat a les partides de 
despesa dels departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i Territori i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic que 
ha elaborat per a atendre les necessitats de les persones LGBTI i 
dels sectors més vulnerables arran de la crisi de la Covid-19
314-07609/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07609/12 juntament amb les: 314-07610/12, 314-07611/12 i 314-07612/12.

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.

Els hi fem saber l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no-Discriminació de les per-
sones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat (Àrea LGBTI) ha impulsat el pre-
sent Pla d’Acció que incorpora les següents mesures per tal de donar resposta a la 
situació d’emergència en la que algunes persones LGBTI podrien veure’s incloses 
durant la crisi provocada per la Covid-19, ja sigui per la especial vulnerabilitat en 
les seves llars o possibles conflictes familiars, ja sigui pels dubtes relacionats amb 
l’estat de salut i la Covid-19 o per l’especial vulnerabilitat en l’àmbit laboral, entre 
d’altres aspectes.

D’altra banda es fa palès el compromís del Govern de la Generalitat per a ga-
rantir els drets de els persones LGBTI i la tolerància zero envers les situacions 
d’LGBTIfòbia.

Les mesures implementades se centren en els següents eixos essencials:
1. Atenció a persones LGBTI i a les seves famílies que pateixin violència o dis-

criminació.
2. Atenció especialitzada a aquelles persones LGBTI que puguin patir trastorns 

psicològics durant el confinament per la seva condició.
3. Informació a la ciutadania sobre la continuïtat dels serveis oferts per l’Àrea 

LGBTI en temps de confinament adaptats a la modalitat de no presència.
4. Formació i aprofundiment dels coneixements en l’àmbit LGBTI de les perso-

nes funcionàries de Catalunya que atenen a les persones LGBTI per oferir un millor 
servei a la ciutadania.

Correcció d'errades de publicació
La Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic que ha elaborat per a atendre les necessitats de les persones LGBTI i dels sectors més vulnerables arran de la crisi de la Covid-19 (314-07609/12) de la pàg. 88, ha estat modificada en el BOPC 638, a la pàg. 88.
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5. Coordinació i suport a les persones de la Xarxa SAI LGBTI de Catalunya per 
donar un servei eficaç davant la nova situació creada per la pandèmia.

6. Continuació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya per seguir donant veu 
a les entitats en aquests moments de crisi

7. Especials necessitats en l’àmbit de la salut
8. Especials necessitats en l’àmbit del treball
D’altra banda, s’han garantit els ajuts a efectes del que les entitats creguin conve-

nient. A més, l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat ha posat a disposició 
un telèfon d’assessorament a les entitats LGBTI que s’ha fet públic a través del web.

El Govern ha garantit els drets i llibertats de les persones LGTBI davant de les 
possibles agressions o discriminacions a través de les següents accions:

– Els 90 Serveis d’Atenció Integral LGBTI de la Xarxa de Catalunya estan ac-
tius a través del telèfon i del correu electrònic que s’indiquen en el web del Depar-
tament de Treball Afers Socials i Famílies. Es realitza atenció telefònica, on-line, i 
per correu electrònic: suport psicològic, psicosocial, jurídic, acompanyament en cas 
de discriminació LGBTI, recepció i tramitació de denuncies.

– Per atenció a possibles fets constitutius d’agressions, incitació a l’odi o discri-
minació es pot contactar amb mossos.delictes.odi@gencat.cat o trucar al telèfon 
d’emergències 112. Aquest servei compte amb Mossos d’Esquadra referents formats 
i sensibilitzats en l’específica problemàtica que les persones LGBTI poden arribar 
a patir.

– L’Àrea LGBTI es coordina amb les Fiscalies d’Odi i Discriminació Territorials 
per a una ràpida i eficient actuació quan sigui necessari.

– Durant el temps de confinament l’Àrea LGBTI està en total funcionament i 
dóna resposta a les incidències, denúncies i consultes que hi arriben.

La bústia arealgbt.tsf@gencat.cat, així com el tràmit virtual a través del web 
lgbti.gencat.cat continuen operatius per a interposar denúncies o incidències o fer 
qualsevol tipus de consulta.

En aquest sentit, des de l’inici de l’estat d’alarma es continuen atenent denúncies, 
incidències i consultes per tal de resoldre atencions a les persones LGBTI o llurs 
famílies. Per a dur a terme aquestes accions, també es tenen en compte entitats que 
puguin rebre incidències. A través de reunions telemàtiques es planifica la seva re-
solució duent a terme una tasca coordinada.

– Per tal d’ajudar a les persones LGBTI amb un possible acompanyament i/o 
tractament psicològic que ho necessitin, s’ha activat la Campanya d’atenció psicolò-
gica gratuïta per a persones LGBTI, en coordinació amb el Col·legi de Psicologia de 
Catalunya i la Xarxa SAI LGBTI.

Barcelona, 18 de maig de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels 
ajuts previstos a les entitats LGBTI
314-07610/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07609/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les 
entitats que presten un servei telefònic específic per al col·lectiu 
LGBTI durant la pandèmia de la Covid-19
314-07611/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07609/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
dels drets, les llibertats i la dignitat de les persones LGBTI durant el 
confinament
314-07612/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07609/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 20 del Pla de lectura 2020
314-07692/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07692/12 us in-
formo del següent: 

1. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions per a la modernització de les llibreries? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 €

Pressupost anual assignat per a la línia de subvencions a la 
modernització de llibreries. 2017-2020
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2. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions per a la modernització de les llibreries?

3. Quin ha estat el pressupost assignat entre 2017-20 per a l’objectiu del Distintiu 
de qualitat de les llibreries Llibreries de referència?

El programa Llibreria de referència és un distintiu de qualitat presentat el 2016 i 
endegat l’any 2017 pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalu-
nya, que reconeix l’excel·lència de les llibreries de Catalunya, alhora que les involu-
cra en un procés de millora contínua.

L’any 2017 aquest programa va estar dotat amb 10.000 euros, per tal d’ajudar les 
llibreries a obtenir la certificació.

A partir de 2018, la línia de modernització de llibreries acull la despesa per 
aquest concepte per a aquelles llibreries interessades a assolir el distintiu.

4. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a l’objectiu del 
Distintiu de qualitat de les llibreries Llibreries de referència?

Durant el 2017 van ser beneficiàries de la certificació 14 llibreries per un import 
de 9.486,40 euros.

Entre els anys 2018 i el primer semestre de l’any 2020, cap llibreria ha sol·licitat 
acollir-se al segell distintiu de qualitat.

5. Quantes llibreries formen part en l’actualitat del Distintiu de qualitat de les 
llibreries Llibreries de referència?

Les llibres que disposen del distintiu Llibreria de referència són les següents: 

Llibreria Municipi

Troa Llibreria Barcelona

Abacus. Reus Barcelona

Abacus. Barcelona Reus

Bolibloc Barcelona

Adserà Tarragona Tarragona

Punt de Llibre Lleida

Alexandria Llibres Sant Cugat 

La Petita (Wordsinprogress) Barcelona

Saltamartí Badalona

Llibreria Aranya Cerdanyola del Vallès

Librería Santos Ochoa Barcelona 

Antinous Barcelona

Troa Empúries Girona

Galatea Llibres Reus

Llibreria Laie Barcelona

Llibreria Parcir Manresa

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

 

 

 
 

Font: ICEC
2017 2018* 2019 2020

299.995,91 € 303.345,35 € 299.999,54 € 400.000,00 €
* El 2018 s'incopora un expedient a conseqüència de l'estimació d'un recurs 
d'alçada per un import de 3.345,35 euros.

Pressupost anual executat per a la línia de subvencions a la 
modernització de llibreries. 2017-2020
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 19 del Pla de lectura 2020
314-07694/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Tram. 314-07694/12

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 314-07694/12 us in-
formo del següent: 

1. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la producció edi-
torial en llengua catalana i occitana? 

2. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la producció 
editorial en llengua catalana i occitana? 

3. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la producció 
editorial en llengua espanyola? 

No hi ha una línia específica per a la producció editorial en llengua espanyola, 
però la línia d’aportacions reintegrables a projectes i plans editorials acull la produc-
ció editorial en qualsevol llengua.

4. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la producció 
editorial en llengua espanyola? 

Tal com es desprèn del punt anterior, no hi ha una pressupost executat específic 
per a la producció editorial en llengua espanyola. La producció editorial en llengua 
espanyola s’acull a la línia d’aportacions reintegrables a projectes i plans editorials.

5. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a aportacions rein-
tegrables a projectes i plans editorials? 

 

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 €

Pressupost anual assignat per a la producció editorial en llengua 
catalana i occitana. 2017-2020
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698.949,70 € 700.758,26 € 700.000,00 € -

*El 2018 s'incorpora un expedient a conseqüència d'un recurs d'alçada per un 
import de 758,26 euros.

Pressupost anual executat per a la producció editorial en llengua 
catalana i occitana. 2017-2020

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

2.498.000,00 € 2.916.650,00 € 3.027.000,00 € 2.300.000,00 €

Pressupost anual assignat per a aportacions reintegrables a projectes i 
plans editorials. 2017-2020
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6. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a aportacions 
reintegrables a projectes i plans editorials? 

7. Quins han estat els projectes beneficiaris entre 2017-20 amb les aportacions 
reintegrables per a projectes i plans editorials?

Projectes beneficiaris de les aportacions reintegrables a projectes i plans 
editorials. 2017

Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2017

Albur Producciones 
Editoriales, SL Illustrata 2017 10.452,00 92.585,00 103.037,00

Animallibres 
Editorial, SL Pla editorial Sant Jordi 2.471,00 2.680,00 5.151,00

Ara Llibres, SCCL Ficció, primer semestre 13.215,00 14.332,00 27.547,00

Ara Llibres, SCCL
No ficció, primer 
semestre 15.300,00 20.972,00 36.272,00

Ara Llibres, SCCL

Pla editorial de ficció, 
segon semestre de 
2017 15.792,00 15.792,00 31.584,00

Ara Llibres, SCCL
No ficció, segon 
semestre de 2017 16.773,00 16.773,00 33.546,00

Arola Editors, SL Edició de 10 títols 14.129,00 18.577,00 32.706,00

Arola Editors, SL Edició d’un llibre 2.042,00 5.718,00 7.760,00

Arola Editors, SL Edició d’un llibre 1.842,00 2.221,00 4.063,00

Arola Editors, SL Edició d’un llibre 1.832,00 6.939,00 8.771,00

Arpa & Alfil 
Editores, SL Edició de llibres 11.937,00 21.860,00 33.797,00

Barcelona 
Multimèdia, SL

Pla editorial digital 
triple format 3.375,00 7.842,00 11.217,00

Brau Edicions, SL

Edició del llibre Els 
masos del Montseny 
(títol provisional) 2.867,00 3.108,00 5.975,00

Brau Edicions, SL

Edició en francès 
de Flora i fauna dels 
Pirineus 1.558,00 4.404,00 5.962,00

Brau Edicions, SL

Edició del llibre Estris 
i atuells de la casa 
de pagès, de Llorenç 
Ferrer 3.210,00 4.022,00 7.232,00

Casa Marista Baula - 
Edicions Baula

Edició de llibres de text 
i de literatura infantil i 
juvenil 3.562,00 5.852,00 9.414,00

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

2.340.457,00 € 2.280.409,00 € 2.484.708,00 € -

Pressupost anual executat per a aportacions reintegrables a projectes i 
plans editorials. 2017-2020
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2017

Català Dalmau, 
Rafael

Edició de tres nous 
volums de la col·lecció 
«Quaderns Dalmau» 
d'història adreçats a un 
públic juvenil 3.567,00 4.373,00 7.940,00

Cep i Nansa, SL
Pla editorial del primer 
semestre de 2018 14.476,00 20.706,00 35.182,00

Cep i Nansa, SL
Pla editorial del tercer 
trimestre de 2017 12.443,00 19.663,00 32.106,00

Cep i Nansa, SL
Pla editorial del quart 
trimestre, primera part 13.629,00 21.400,00 35.029,00

Cep i Nansa, SL
Pla editorial del quart 
trimestre, segona part 6.734,00 11.226,00 17.960,00

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA

Pla editorial de gener a 
abril de 2017 50.197,00 157.349,00 207.546,00

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA

Pla editorial de maig a 
desembre de 2017 13.412,00 13.412,00 26.824,00

Combel Editorial, 
SA

Ajuts a projectes i 
plans editorials per a 
edicions en català 6.790,00 7.363,00 14.153,00

Cussó Grau, Bernat Llibres de 2017 6.866,00 19.255,00 26.121,00

Economía Digital, 
SL Edició llibres 14.815,00 40.138,00 54.953,00

Edebé Ediciones 
Don Bosco Crea la teva... 4.135,00 11.339,00 15.474,00

Ediciones 
Octaedro, SL Edició de dos títols 1.515,00 1.515,00 3.030,00

Edicions 62, SA
Pla editorial de gener a 
abril de 2017 10.579,00 17.994,00 28.573,00

Edicions 62, SA
Pla editorial de maig a 
desembre de 2017 8.984,00 11.435,00 20.419,00

Edicions Bromera, 
SL Pla editorial Sant Jordi 4.015,00 4.354,00 8.369,00

Edicions de 1984, 
SL Edició d’un títol 1.270,00 5.485,00 6.755,00

Editorial Alpina, SL

Pla editorial de tres 
guies dels camins de 
l’Alba 2.259,00 2.451,00 4.710,00

Editorial 
Comanegra, SL

Pla editorial, primer 
trimestre de 2017 13.253,00 22.837,00 36.090,00

Editorial 
Comanegra, SL

Pla editorial, segon 
trimestre de 2017 12.160,00 24.670,00 36.830,00

Editorial 
Comanegra, SL Publicació de deu títols 14.123,00 23.174,00 37.297,00

Editorial 
Comanegra, SL Publicació de vuit títols 14.564,00 22.650,00 37.214,00

Editorial Corimbo, 
SL

Aportació reintegrable 
per a projectes 
editorials 9.514,00 23.254,00 32.768,00
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2017

Editorial Cruïlla, SA
L’espai amb moviment 
Il·luminatomia 6.308,00 11.440,00 17.748,00

Editorial 
Flamboyant, SL

Pla editorial del primer 
semestre de 2017 9.667,00 18.094,00 27.761,00

Editorial 
Flamboyant, SL

Pla editorial del segon 
semestre de 2017 13.871,00 45.548,00 59.419,00

Editorial 
Mediterrània, SL

Pla editorial infantil del 
setembre de 2017 al 
febrer de 2018 6.117,00 6.117,00 12.234,00

Editorial 
Mediterrània, SL Edició d’un títol 1.597,00 1.597,00 3.194,00

Editorial Miguel A. 
Salvatella, SA

Editorial Miguel A. 
Salvatella, SA 4.500,00 4.880,00 9.380,00

Editorial Efadós 
(Efadós Publicitat, 
SL)

Edició de cinc llibres 
d’història gràfica 
a les vegueries 
de la Catalunya 
central i el Penedès. 
Col·lecció «Catalunya 
desapareguda» 11.416,00 12.380,00 23.796,00

Editorial Efadós 
(Efadós Publicitat, 
SL)

Edició de quatre llibres 
d’història gràfica a 
Barcelona i l’Hospitalet 
de Llobregat. 
Col·lecció «Catalunya 
desapareguda» 11.318,00 12.274,00 23.592,00

Editorial Efadós 
(Efadós Publicitat, 
SL)

Edició de cinc llibres 
d’història gràfica a la 
vegueria de Barcelona. 
Col·lecció «Catalunya 
desapareguda» 11.651,00 12.635,00 24.286,00

Editorial Efadós 
(Efadós Publicitat, 
SL)

Edició simultània de 
dos llibres dedicats a la 
Costa Brava. Edició en 
català. 14.419,00 20.588,00 35.007,00

Eumo Editorial, SAU
Pla editorial del primer 
període de 2017 3.190,00 6.130,00 9.320,00

Eumo Editorial, SAU
Edició de quatre llibres, 
segon període de 2017 8.126,00 11.649,00 19.775,00

Flor Edicions, SL

La guerra civil 
espanyola (novel·la 
gràfica) 4.733,00 7.824,00 12.557,00

Flor Edicions, SL
Horaci, l’inuit. 
L’espagueti 2.453,00 3.418,00 5.871,00

Fragmenta Editorial, 
SLL

Programa editorial 
infantil de 2017-1 6.648,00 24.382,00 31.030,00

Fragmenta Editorial, 
SLL

Programa editorial 
d’assaig de 2017-1 6.740,00 24.509,00 31.249,00

Fragmenta Editorial, 
SLL Pla editorial 1.235,00 2.956,00 4.191,00

Fragmenta Editorial, 
SLL

Pla editorial infantil de 
2017-2 9.587,00 30.036,00 39.623,00

Fragmenta Editorial, 
SLL

Pla editorial d’assaig de 
2017-2 4.670,00 11.447,00 16.117,00
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2017

Grup Editorial 62, 
SLU

Pla editorial de gener a 
abril de 2017 34.265,00 55.221,00 89.486,00

Grup Editorial 62, 
SLU

Pla editorial de maig a 
desembre de 2017 25.497,00 67.878,00 93.375,00

Imatge-9, SL
Edició de tres llibres, 
primer període de 2017 10.035,00 24.684,00 34.719,00

Imatge-9, SL
Pla editorial del segon 
període de 2017 15.466,00 20.828,00 36.294,00

Imatge-9, SL
Edició de cinc llibres, 
quart període de 2017 13.173,00 17.812,00 30.985,00

Imatge-9, SL
Edició de quatre llibres, 
tercer període de 2017 9.658,00 20.146,00 29.804,00

Imatge-9, SL
Edició de cinc llibres, 
cinquè període de 2017 14.812,00 47.789,00 62.601,00

Imatge-9, SL
Edició de deu llibres, 
sisè període de 2017 20.960,00 42.153,00 63.113,00

Llibres del 9 Angle, 
SL

Edició de quatre llibres, 
segon període de 2017 11.514,00 23.511,00 35.025,00

Llibres del 9 Angle, 
SL

Edició de quatre llibres, 
primer període de 2017 14.204,00 26.535,00 40.739,00

Llibres del 9 Angle, 
SL

Edició de deu llibres de 
la col·lecció «Angle 25», 
que formen part d’una 
col·lecció especial del 
25è aniversari d’Angle 
Editorial. 10.754,00 16.779,00 27.533,00

Llibres del 9 Angle, 
SL

Edició de sis llibres, 
tercer període de 2017 15.569,00 25.459,00 41.028,00

Onada Edicions, SL Projecte Imagina 1.147,00 1.244,00 2.391,00

Onada Edicions, SL
Projecte Onada 
Educació 2.145,00 2.325,00 4.470,00

Pagès Editors, SL

Edició del llibre F. 
Vilasís Capalleja: 
L’art d’esmaltar al foc 
sobre metalls gravats, 
repujats i cisellats 7.152,00 8.840,00 15.992,00

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA

Edició de dos llibres 
de música destinats a 
l’àmbit educatiu reglat 
no obligatori 7.551,00 9.331,00 16.882,00

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA Edició de cinc títols 3.740,00 3.740,00 7.480,00

Pujol & Amadó 
Agent, SL Pla editorial de 2017 13.117,00 23.840,00 36.957,00

Raval Edicions, SLU

Pla editorial de Proa i 
Pòrtic de gener a abril 
de 2017 19.962,00 40.203,00 60.165,00

Raval Edicions, SLU
Pla editorial de maig a 
desembre de 2017 1.671,00 1.671,00 3.342,00

Takatuka, SL Edició de 9 títols 9.751,00 24.474,00 34.225,00

Takatuka, SL
Edició d’àlbums de 
maig i octubre 5.692,00 5.692,00 11.384,00
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2017

Terracel, SCP

Projecte La història 
contemporània a través 
de la narrativa 1.633,00 1.772,00 3.405,00

Terracel, SCP
Col·lecció «Tots som 
únics» 2.166,00 2.349,00 4.515,00

Titiris Editorial, SL

Edició de contes 
infantils per a infants 
preescolars 0,00 29.830,00 29.830,00

Titiris Editorial, SL
Edició de contes 
infantils 6.517,00 17.191,00 23.708,00

Viena Serveis 
Editorials, SL

Traducció del suec i 
edició d’un llibre 2.741,00 2.741,00 5.482,00

Total 778.795,00 1.561.662,00 2.340.457,00

Projectes beneficiaris de les aportacions reintegrables a projectes i plans 
editorials. 2018

Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició d’1 títol  2.176,00  11.245,00  13.421,00 

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició d’1 títol  2.911,00  21.835,00  24.746,00 

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició de 10 títols  11.100,00  98.907,00  110.007,00 

Animallibres 
Editorial, SL Edició de 2 títols  2.401,00  2.470,00  4.871,00 

Ara Llibres, SCCL
3 títols el 2n semestre 
de 2018  -  35.225,00  35.225,00 

Ara Llibres, SCCL
7 títols el 2n semestre 
de 2018  -  25.679,00  25.679,00 

Ara Llibres, SCCL Edició de 5 títols  13.467,00  13.467,00  26.934,00 

Ara Llibres, SCCL Edició de 6 títols  12.683,00  12.683,00  25.366,00 

Arola Editors, SL Edició d’1 títol  6.843,00  6.843,00  13.686,00 

Arpa & Alfil 
Editores, SL Edició de 3 títols  9.728,00  10.072,00  19.800,00 

Bernat Cussó Grau Edició de 4 títols  3.153,00  7.504,00  10.657,00 

Brau Edicions, SL Edició d’1 títol  2.645,00  3.055,00  5.700,00 

Brau Edicions, SL Edició d’1 títol  3.026,00  3.649,00  6.675,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 12 títols  8.574,00  18.754,00  27.328,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 12 títols  14.092,00  23.185,00  37.277,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 17 títols  12.663,00  24.075,00  36.738,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 8 títols  12.458,00  20.317,00  32.775,00 

Cep i Nansa, SL
Pla editorial 2018 - 2n 
semestre  16.054,00  29.851,00  45.905,00 

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA Edició de 14 títols  31.932,00  82.410,00  114.342,00 

Fascicle tercer
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  53.974,00  136.754,00  190.728,00 

Economia Digital, SL Edició de 10 títols  11.478,00  17.546,00  29.024,00 

Edicions 62, SA Edició de 3 títols  14.401,00  17.366,00  31.767,00 

Edicions 62, SA
Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  14.109,00  18.364,00  32.473,00 

Edicions Bromera, 
SLU Edició de 4 títols  2.379,00  2.447,00  4.826,00 

Editorials Alpina, SL Edició de 3 títols  2.784,00  2.784,00  5.568,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 6 títols  15.021,00  22.640,00  37.661,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 6 títols  16.168,00  21.863,00  38.031,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 8 títols  15.319,00  20.260,00  35.579,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 8 títols  13.175,00  20.275,00  33.450,00 

Editorial Efadós, SL Edició de 4 títols  11.919,00  11.919,00  23.838,00 

Editorial Efadós, SL Edició de 5 títols  14.684,00  14.684,00  29.368,00 

Editorial 
Flamboyant, SL Edició de 7 títols  10.815,00  39.541,00  50.356,00 

Editorial 
Flamboyant, SL Edició de 10 títols  9.573,00  22.378,00  31.951,00 

Editorial Juventud, 
SA Edició de 10 títols  12.887,00  30.405,00  43.292,00 

Editorial Juventud, 
SA

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  -  44.690,00  44.690,00 

Editorial La Mar 
Salada, SL Edició de 12 títols  5.840,00  18.984,00  24.824,00 

Editorial 
Mediterrània, SL Edició de 8 títols  7.996,00  10.104,00  18.100,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició d’1 títol  3.420,00  3.518,00  6.938,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició de 5 títols  9.384,00  14.754,00  24.138,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició de 6 títols  3.894,00  5.176,00  9.070,00 

Grup Editorial 62, 
SLU Edició de 39 títols  51.768,00  175.324,00  227.092,00 

Grup Editorial 62, 
SLU

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  46.602,00  156.191,00  202.793,00 

Imatge-9, SL Edició de 3 títols  9.795,00  24.598,00  34.393,00 

Imatge-9, SL Edició de 4 títols  13.141,00  23.753,00  36.894,00 

Imatge-9, SL Edició de 5 títols  8.888,00  20.931,00  29.819,00 

Imatge-9, SL Edició de 5 títols  8.383,00  16.754,00  25.137,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  1.004,00  2.825,00  3.829,00 
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Beneficiari Objecte Subvenció 
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  1.104,00  3.150,00  4.254,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  762,00  762,00  1.524,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició de 2 títols  655,00  760,00  1.415,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 2 títols  6.612,00  12.724,00  19.336,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 3 títols  9.412,00  13.837,00  23.249,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 5 títols  12.959,00  19.279,00  32.238,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 5 títols  10.042,00  13.722,00  23.764,00 

Pagès Editors Edició d’1 títol  3.010,00  3.709,00  6.719,00 

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA A Punt 1  13.734,00  15.616,00  29.350,00 

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA Edició d’1 títol  8.107,00  9.514,00  17.621,00 

Raval Edicions, SLU Edició de 4 títols  9.228,00  11.069,00  20.297,00 

Raval Edicions, SLU
Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  16.563,00  23.085,00  39.648,00 

Takatuka, SL Edició de 6 títols  8.366,00  21.087,00  29.453,00 

Takatuka, SL Edició de 9 títols  10.275,00  22.012,00  32.287,00 

Terracel, SCP Edició de 3 títols  4.346,00  6.104,00  10.450,00 

Terracel, SCP Edició de 4 títols  6.950,00  7.150,00  14.100,00 

Titiris Editorial, SL Edició de 7 títols  8.558,00  12.306,00  20.864,00 

Titiris Editorial, SL Edició de 7 títols  8.940,00  13.169,00  22.109,00 

Viena Serveis 
Editorials, SL  
(Viena Edicions) Edició d’1 títol  4.421,00  4.549,00  8.970,00 

Total 698.751,00
 

1.581.658,00 2.280.409,00 

Projectes beneficiaris de les aportacions reintegrables a projectes i plans 
editorials. 2019

Beneficiari Objecte Subvenció
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018 

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició d’1 títol  2.176,00  11.245,00  13.421,00 

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició d’1 títol  2.911,00  21.835,00  24.746,00 

Albur Producciones 
Editoriales, SL Edició de 10 títols  11.100,00  98.907,00  110.007,00 
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Beneficiari Objecte Subvenció
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018 

Animallibres 
Editorial, SL Edició de 2 títols  2.401,00  2.470,00  4.871,00 

Ara Llibres, SCCL
3 títols el 2n semestre 
de 2018  -  35.225,00  35.225,00 

Ara Llibres, SCCL
7 títols el 2n semestre 
de 2018  -  25.679,00  25.679,00 

Ara Llibres, SCCL Edició de 5 títols  13.467,00  13.467,00  26.934,00 

Ara Llibres, SCCL Edició de 6 títols  12.683,00  12.683,00  25.366,00 

Arola Editors, SL Edició d’1 títol  6.843,00  6.843,00  13.686,00 

Arpa & Alfil 
Editores, SL Edició de 3 títols  9.728,00  10.072,00  19.800,00 

Bernat Cussó Grau Edició de 4 títols  3.153,00  7.504,00  10.657,00 

Brau Edicions, SL Edició d’1 títol  2.645,00  3.055,00  5.700,00 

Brau Edicions, SL Edició d’1 títol  3.026,00  3.649,00  6.675,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 12 títols  8.574,00  18.754,00  27.328,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 12 títols  14.092,00  23.185,00  37.277,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 17 títols  12.663,00  24.075,00  36.738,00 

Cep i Nansa, SL Edició de 8 títols  12.458,00  20.317,00  32.775,00 

Cep i Nansa, SL
Pla editorial 2018 - 2n 
semestre  16.054,00  29.851,00  45.905,00 

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA Edició de 14 títols  31.932,00  82.410,00  114.342,00 

Columna 
Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  53.974,00  136.754,00  190.728,00 

Economia Digital, 
SL Edició de 10 títols  11.478,00  17.546,00  29.024,00 

Edicions 62, SA Edició de 3 títols  14.401,00  17.366,00  31.767,00 

Edicions 62, SA
Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  14.109,00  18.364,00  32.473,00 

Edicions Bromera, 
SLU Edició de 4 títols  2.379,00  2.447,00  4.826,00 

Editorials Alpina, SL Edició de 3 títols  2.784,00  2.784,00  5.568,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 6 títols  15.021,00  22.640,00  37.661,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 6 títols  16.168,00  21.863,00  38.031,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 8 títols  15.319,00  20.260,00  35.579,00 

Editorial 
Comanegra, SL Edició de 8 títols  13.175,00  20.275,00  33.450,00 

Editorial Efadós, SL Edició de 4 títols  11.919,00  11.919,00  23.838,00 

Editorial Efadós, SL Edició de 5 títols  14.684,00  14.684,00  29.368,00 

Editorial 
Flamboyant, SL Edició de 7 títols  10.815,00  39.541,00  50.356,00 
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Beneficiari Objecte Subvenció
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018 

Editorial 
Flamboyant, SL Edició de 10 títols  9.573,00  22.378,00  31.951,00 

Editorial Juventud, 
SA Edició de 10 títols  12.887,00  30.405,00  43.292,00 

Editorial Juventud, 
SA

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  -  44.690,00  44.690,00 

Editorial La Mar 
Salada, SL Edició de 12 títols  5.840,00  18.984,00  24.824,00 

Editorial 
Mediterrània, SL Edició de 8 títols  7.996,00  10.104,00  18.100,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició d’1 títol  3.420,00  3.518,00  6.938,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició de 5 títols  9.384,00  14.754,00  24.138,00 

Fragmenta Editorial, 
SLU Edició de 6 títols  3.894,00  5.176,00  9.070,00 

Grup Editorial 62, 
SLU Edició de 39 títols  51.768,00  175.324,00  227.092,00 

Grup Editorial 62, 
SLU

Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  46.602,00  156.191,00  202.793,00 

Imatge-9, SL Edició de 3 títols  9.795,00  24.598,00  34.393,00 

Imatge-9, SL Edició de 4 títols  13.141,00  23.753,00  36.894,00 

Imatge-9, SL Edició de 5 títols  8.888,00  20.931,00  29.819,00 

Imatge-9, SL Edició de 5 títols  8.383,00  16.754,00  25.137,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  1.004,00  2.825,00  3.829,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  1.104,00  3.150,00  4.254,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició d’1 títol  762,00  762,00  1.524,00 

Institut de Recursos 
i Investigació per a 
la Formació, SL Edició de 2 títols  655,00  760,00  1.415,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 2 títols  6.612,00  12.724,00  19.336,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 3 títols  9.412,00  13.837,00  23.249,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 5 títols  12.959,00  19.279,00  32.238,00 

Llibres del 9 Angle, 
SL Edició de 5 títols  10.042,00  13.722,00  23.764,00 

Pagès Editors Edició d’1 títol  3.010,00  3.709,00  6.719,00 

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA A Punt 1  13.734,00  15.616,00  29.350,00 

Publicacions 
de l’Abadia de 
Montserrat, SA Edició d’1 títol  8.107,00  9.514,00  17.621,00 
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Beneficiari Objecte Subvenció
Aportació 

reintegrable
Concedit 

2018 

Raval Edicions, SLU Edició de 4 títols  9.228,00  11.069,00  20.297,00 

Raval Edicions, SLU
Pla editorial del 2n 
semestre de 2018  16.563,00  23.085,00  39.648,00 

Takatuka, SL Edició de 6 títols  8.366,00  21.087,00  29.453,00 

Takatuka, SL Edició de 9 títols  10.275,00  22.012,00  32.287,00 

Terracel, SCP Edició de 3 títols  4.346,00  6.104,00  10.450,00 

Terracel, SCP Edició de 4 títols  6.950,00  7.150,00  14.100,00 

Titiris Editorial, SL Edició de 7 títols  8.558,00  12.306,00  20.864,00 

Titiris Editorial, SL Edició de 7 títols  8.940,00  13.169,00  22.109,00 

Viena Serveis 
Editorials, SL (Viena 
Edicions) Edició d’1 títol  4.421,00  4.549,00  8.970,00 

Total 698.751,00
 

1.581.658,00 2.280.409,00 

La línia de l’any 2020 encara no s’ha resolt.

8. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a subvencions a 
projectes d’internacionalització per a empreses del sector del llibre?

L’any 2019 Barcelona va ser la ciutat convidada a la 45a edició de la Fira Inter-
nacional del Llibre de Buenos Aires (del 25 d’abril al 13 de maig de 2019). Per afa-
vorir la participació del sector en l’esdeveniment, l’Àrea de Mercats va publicar una 
convocatòria extraordinària dotada amb 25.000 euros que va beneficiar 22 editorials 
i agents catalans.

9. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a subvencions a 
projectes d’internacionalització per a empreses del sector del llibre?

10. Quines han estat les empreses anualment beneficiàries entre 2017-20 de 
les subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre? 
Quins eren els projectes d’internacionalització?

Les empreses editorials demanen en el 90% dels casos suport per assistir a les 
principals fires internacionals del llibre, concretament a les fires de Frankfurt, Lon-

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

200.000,00 € 200.000,00 € 225.000,00 € 200.000,00 €

Pressupost anual assignat per a subvencions a projectes 
d'internacionalització per a empreses del sector del llibre. 2017-2020

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

199.999,99 € 199.999,99 € 224.999,99 € -

Pressupost anual executat per a subvencions a projectes 
d'internacionalització per a empreses del sector del llibre. 2017-2020
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dres, Guadalajara (Mèxic), Buenos Aires i Bolonya. L’any 2019 s’hi afegeix l’ajut 
esmentat per assistir a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires.

Empreses beneficiàries de les subvencions a projectes 
d’internacionalització del sector del llibre i objecte de la subvenció. 2017

Beneficiari Objecte
Concedit 

2017

A Buen Paso Projecte d’internacionalització 1.058,39

Àbac i Lletres Projecte d’internacionalització 1.145,05

Alba Editorial Projecte d’internacionalització 196,20

Albur Producciones Editoriales Projecte d’internacionalització 2.430,88

Algar Libros Projecte d’internacionalització 964,39

Animallibres Projecte d’internacionalització 472,76

Anselmo José García Curado Projecte d’internacionalització 1.814,39

Ara Llibres Projecte d’internacionalització 590,41

Barcelona Multimedia Internacionalització de llibres 1.495,70

Bernat Cussó Grau
Internacionalització de literatura infantil 
catalana 631,29

Beta Editorial Projecte d’internacionalització 113,80

Brau Edicions Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt 499,77

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals Projecte d’internacionalització 2.207,29

Casanovas & Lynch Agencia 
Literaria Projecte d’internacionalització 2.561,15

Cep i Nansa Pla d’internacionalització 1.035,73

Cinco Tintas Exportació i difusió de la literatura 2.149,02

Columna Edicions Projecte d’internacionalització 210,43

Combel Editorial

Venda de drets al mercat internacional 
i venda de llibres als mercats hispans 
d’Amèrica 8.026,57

Dos Mil Set, Zahorí de Ideas Projecte d’internacionalització 1.736,34

Ediciones del Serbal Assistència a fires internacionals 3.226,76

Ediciones Don Bosco Projecte d’internacionalització 9.131,00

Edicions 62
Assistència a les fires del llibre de Londres 
i Frankfurt 243,45

Edicions Bromera Pla d’internacionalització 3.312,65

Edicions Somnins 2010 Internacionalització del catàleg 1.104,86

Editorial Alrevés
Assistència a fires internacionals i actes de 
projecció internacional de l’editorial 3.248,07

Editorial Blume / Naturart
Assistència a fires internacionals per 
promoure acords i vendes a l’estranger 1.715,34

Editorial Casals
Promoció del fons editorial als mercats 
internacionals 8.158,49

Editorial Comanegra
Assistència i participació a la Fira del Llibre 
Infantil i Juvenil de Bolonya 1.114,87

Editorial Corimbo
Assistència a jornades del llibre infantil i 
juvenil 722,03
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2017

Editorial Cruïlla Projecte d’internacionalització 463,53

Editorial de Música Boileau Projecte d’internacionalització 3.093,75

Editorial Flamboyant Projecte d’internacionalització 8.446,62

Editorial Gustavo Gili

Subvencions a projectes 
d’internacionalització d’empreses del sector 
del llibre 660,06

Editorial Mediterrània Pla d’internacionalització 737,63

Editorial Minúscula Projecte d’internacionalització 1.634,57

Editorial Océano Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt 1.533,03

Editorial Reverté Projecte d’internacionalització 9.807,56

Ekaré Europa Assistència a fires internacionals 5.377,58

Fragmenta Editorial Assistència a fires internacionals 1.614,66

Galaxia del Libro Projecte d’internacionalització 3.315,22

Gedisa Projecte d’internacionalització 1.690,49

Gemser Publications Pla d’internacionalització 9.810,18

Grup Editorial 62
Assistència a les fires del llibre de Londres, 
Bolonya i Frankfurt 710,49

Imatge 9 - Cossetània 
Edicions Projecte d’internacionalització 1.758,75

Institut de Recursos i 
Investigació per a la Formació Projecte d’internacionalització 1.471,62

Kalandraka Editora Assistència a fires internacionals del llibre 3.091,73

Libros de Cabecera Projecte d’internacionalització 1.047,11

Libros del Asteroide Assistència a fires i prospecció de mercats 571,75

Llibres del 9 Angle Projecte d’internacionalització 373,17

Lynx Promocions Projecte d’internacionalització 1.472,95

M. Moleiro Editor Projecte d’internacionalització 9.810,18

Malpaso Ediciones Projecte d’internacionalització 1.179,18

Marcombo Projectes d’internacionalització 1.641,34

Milenio Publicaciones Participació en fires internacionals 1.934,00

Montserrat Puig Agut Projecte d’internacionalització 2.021,88

Pagès Editors
Assistència i participació en fires 
internacionals 970,80

Parramón - Paidotribo Projecte d’internacionalització 9.810,18

Penguin Random House Projecte d’internacionalització 5.886,11

Plutón Ediciones X Projecte d’internacionalització 2.976,30

Profit Editorial Projecte d’internacionalització 3.467,12

Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat

Assistència a la Fira Internacional del Llibre 
de Bolonya 311,96

Quaderns Crema Projecte d’internacionalització 1.163,62

RBA Holding de Comunicació Projecte d’internacionalització 9.810,18

RBA Libros Projecte d’internacionalització 6.482,90

RM Verlag Projecte d’internacionalització 9.809,91
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2017

Schavelzon Graham Agencia 
Literaria Projecte d’internacionalització 2.243,55

Takatuka Projecte d’internacionalització 890,27

The Foreign Office - Agencia 
Literaria Representació de drets d’autor 1.269,44

Thinka Diseño y Comunicación

Internacionalització i consolidació de 
vendes internacionals per a editorial de 
contes infantils 5.062,05

Thule Ediciones Projecte d’internacionalització 828,37

Ute Körner Literary Agent
Projecte d’internacionalització de l’agència 
literària 2.431,12

Empreses beneficiàries de les subvencions a projectes 
d’internacionalització del sector del llibre i objecte de la subvenció. 2018

Beneficiari Objecte
Concedit 

2018

A Buen Paso, SCP
Participació a la Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Bolonya  1.119,56 

Akiara Books, SLU
Participació a la Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Bolonya i a la Fira de Frankfurt  811,77 

Algar Libros, SLU
Projecte d’internacionalització d’Algar 
Libros  1.986,60 

Animallibres, SL Projecte d’internacionalització de Bromera  1.171,88 

Ara Llibres, SCCL
Assistència a les fires del llibre de Londres 
i Frankfurt 2018  922,44 

Arpa i Alfil Editors, SL Projecte d’internacionalització  3.662,64 

Barcelona Multimèdia, SL Projecte d’internacionalització  777,03 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL Projecte d’internacionalització  3.512,31 

El Cep i la Nansa Edicions, SL Projecte d’internacionalització  1.073,15 

Cinco Tintas, SL Exportació i difusió de la literatura  2.243,52 

Club Editor 1959, SLU Assistència a fires internacionals  3.079,24 

Coco Books, SL Projecte d’internacionalització  2.146,09 

Columna Edicions, Llibres i 
Comunicació, SA

Assistència a les fires de Londres i 
Frankfurt  214,15 

Combel Editorial, SA
Promoció del fons editorial als mercats 
internacionals  9.034,40 

Dos Mil Set Zahorí de Ideas, 
SL

Realització i edició de llibre infantil i 
d’adult de no-ficció  2.602,61 

Ediciones Don Bosco 
Salesianos Provincia de 
Barcelona - Edebé

Realització de viatges de prospecció i 
assistència a fires internacionals 11.689,50 

Edicions 62, SA
Assistència a les fires de Londres i 
Frankfurt  284,80 

Edicions Bromera, SLU Projecte d’internacionalització de Bromera  3.906,73 

Edicions Somnins 2010, SL
Venda de drets de catàleg de Somnins i 
organització de coedicions internacionals  779,91 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2018

Edigol Ediciones, SA Cartografia escolar i làmines didàctiques  2.337,13 

Editorial Alrevés, SL
Assistència a fires internacionals i actes de 
projecció́ internacional de l’editorial  3.083,59 

Editorial Casals, SA
Promoció del fons editorial als mercats 
internacionals  7.175,59 

Editorial Comanegra, SL
Assistència a la FIL 2017 (Fira Internacional 
del Llibre de Guadalajara)  1.235,65

Editorial de Música Boileau, 
SL Internacionalització dels autors i el catàleg  2.954,94 

Editorial del Nuevo Extremo, 
SL

Assistències a les fires del llibre de Bogotà 
i Buenos Aires, abril de 2018  334,47 

Editorial Flamboyant, SL Projecte d’internacionalització  6.982,35 

Editorial Gustavo Gili, SL Projecte d’internacionalització  1.402,05 

Editorial Juventud, SA Projecte d’internacionalització  5.305,09 

Editorial Mediterrània, SL Projecte d’internacionalització  536,66 

Editorial Milenio Projecte d’internacionalització  1.962,91 

Editorial Minúscula, SL
Projectes d’internalització: fires del llibre 
de Londres i Frankfurt  1.741,29 

Editorial Océano, SL Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt  1.097,25 

Editorial Reverté, SA Projecte d’internacionalització 12.024,51 

Ekaré Europa, SL

Assistència a les fires de Guadalajara, 
Bolonya, Madrid, Granada, Montreuil 
i Còrdova. Visites de prospecció a 
Colòmbia i a l’Equador  7.934,83 

Galaxia del Libro, SA Projecte d’internacionalització  2.758,70 

Gedisa, SA

Projecte de Gedisa 2017-2018: 
internacionalització de contribucions 
culturals i acadèmiques de Catalunya  1.752,29 

Gemser Publications, SL Projecte d’internacionalització  6.021,11 

Geointeractiva, SL Projecte d’internacionalització  554,14 

Grup Editorial 62, SLU
Assistència a fires el 2018: Londres, 
Bolonya i Frankfurt  1.066,34 

Institut de Recursos i 
Investigació per a la Formació, 
SL

Projecte de prospecció de mercats a 
Colòmbia i Mèxic  700,79 

Kalandraka Editora Assistència a fires del llibre el 2018  3.055,44 

Libros del Asteroide, SLU
Assistència a fires del llibre i prospecció 
de mercats  1.074,83 

Lynx Promocions, SL Projecte d’internacionalització  1.941,76 

M. Moleiro Editor, SA Projecte d’internacionalització 12.042,21 

Marcombo, SA Projecte d’internacionalització  1.866,54 

Naturart, SA Projecte d’internacionalització  1.485,21 

Nuevo CL, SL Projecte d’internacionalització  4.573,33 

Núria Sales Rovira
Assistència a la Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Bolonya  496,94 

Pagès Editors Projecte d’internacionalització  1.400,11 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2018

Penguin Random House Grupo 
Editorial, SAU Projecte d’internacionalització  6.021,11 

Pluton Ediciones X, SL Projecte d’internacionalització  2.946,04 

Profit Editorial I., SL Projecte d’internacionalització  3.267,86 

Pujol & Amadó Agent, SL
Assistència a fires internacionals: Fira del 
Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2018  384,01 

Pujol Amadó, SL

Assistència a fires internacionals: Fira del 
Llibre de Guadalajara 2017, Fira de Buenos 
Aires 2018 i Fira de Bogotà  2.788,89 

Quaderns Crema, SA
Assistència a les fires de Frankfurt i 
Londres  466,27 

RBA Holding de Comunicació, 
SLU Projecte d’internacionalització  6.021,11 

RBA Libros, SA Projecte d’internacionalització  7.526,38 

RM Verlag, SL Projecte d’internacionalització  5.992,34 

Schavelzon Graham Agencia 
Literaria, SL Projecte d’internacionalització  2.642,25 

Takatuka, SL Projecte d’internacionalització  1.712,76 

The Foreign Office Agencia 
Literaria, SL

Assistència a fires internacionals del llibre i 
viatges de prospecció de mercats  1.942,81 

Thinka Diseño y 
Comunicación, SL

Internacionalització i consolidació de 
vendes internacionals per a editorial de 
contes infantils  3.281,50 

Thule Ediciones, SL Assistència a fires internacionals  1.550,43 

Ute Körner Literary Agent, SLU Projecte d’internacionalització  2.478,15 

Vega & Sevilla Literary and 
Film Agency, SL

Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt 
2018  1.140,80 

Vetaqui Rights, SL Projecte d’internacionalització  1.920,91 

Empreses beneficiàries de les subvencions a projectes d’internacionalització 
del sector del llibre i objecte de la subvenció. 2019

Beneficiari Objecte
Concedit 

2019

A Buen Paso, SCP
Participació a la Fiera del Libro per 
Ragazzi de Bolonya  902,07 

AKIARA Books, SLU
Assistència a les fires internacionals del 
llibre i prospecció de mercats  1.142,82 

Albur Producciones 
Editoriales, SL

Participació de Libros del Zorro Rojo a 
fires internacionals i prospecció de nous 
mercats  6.971,05 

Algar Libros, SLU Pla d’internacionalització de l’editorial  949,11 

Anselmo Jose García Curado
Participació a fires internacionals i 
nacionals  1.846,10 

Ara Llibres, SCCL Assistència a fires internacionals del llibre  697,48 

Arpa & Alfil Editores, SL Internacionalització de l’activitat editorial  2.582,94 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  3.037,59 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2019

Buildingbooks, SL (IMC 
Agència Literària)  Assistència a fires internacionals  2.100,52

Casanovas & Lynch Literary 
Agency, SL Viatges de prospecció i assistència a fires  4.488,31 

El Cep i la Nansa Edicions, SL Pla d’internacionalització de l’editorial  1.839,03 

Cinco Tintas, SL
Prospecció de nous mercats i promoció 
del catàleg  3.881,38 

Club Editor 1959, SLU Assistència a la FIL de Buenos Aires  639,33 

Coco Books, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  3.927,72 

Combel Editorial, SA
Promoció del nostre fons editorial als 
mercats internacionals  2.782,40 

Didacta Plus, SL
Projecte d’internacionalització d’empreses 
del sector del llibre  2.416,97 

Dos Mil Set Zahorí de Ideas, 
SL

Projecte d’internacionalització d’empreses 
del sector del llibre  641,43 

Ediciones Don Bosco 
Salesianos Provincia de 
Barcelona - Edebé

Realització de viatges de prospecció i 
assistència a fires internacionals

 
11.302,66 

Edicions Bromera, SLU Pla d’internacionalització de l’editorial  4.510,81 

Edicions de 1984, SL
Assistència a la FIL de Guadalajara i a la 
FIL de Buenos Aires 700,23

Editora y Distribuidora 
Hispanoamericana, SA Edició i distribució de llibres  2.670,96 

Editorial Alrevés, SL
Assistència a fires internacionals de 
l’editorial  824,77 

Editorial Anagrama, SA Viatges d’assistència a fires  4.550,86 

Editorial Casals, SA
Promoció del nostre fons editorial als 
mercats internacionals

 
13.986,50 

Editorial de Música Boileau, 
SL Internacionalització Editorial Boileau  2.587,70 

Editorial del Nuevo Extremo, 
SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  661,76 

Editorial Flamboyant, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial 10.150,67 

Editorial Gustavo Gili, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  1.009,51 

Editorial Juventud, SA Pla d’internacionalització de l’editorial  4.433,71 

Editorial Kairós, SA Pla d’internacionalització de l’editorial  876,74 

Editorial La Galera, SAU Projecte d’internacionalització de l’editorial  634,34 

Editorial Minúscula, SL Projecte d’internalització de l’editorial  593,39 

Editorial Reverté, SA Pla d’internacionalització de l’editorial
 

14.128,33 

Ekaré Europa, SL Assistència a fires internacionals  8.309,12 

Enciclopèdia Catalana, SLU Projecte d’internacionalització de l’editorial  634,34 

Fragmenta Editorial, SL Assistència a les fires  523,30 

Gedisa, SA Internacionalització de l’editorial  2.525,44 

Gemser Publications, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  7.393,67 

ICG Marge, SL Accions d’internacionalització  786,58 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2019

Imatge-9, SL Assistència a fires internacionals  430,64 

Institut de Recursos i 
Investigació per a la Formació, 
SL Assistència fires internacionals  948,01 

Libros de Cabecera, SL Assistència a fires internacionals  473,06 

Libros del Asteroide, SLU Projecte d’internacionalització  2.429,87 

Lynx Promocions, SL Assistència a fires internacionals  1.724,75 

M. Pilar Zaragoza de Pedro Internacionalització de Códice  1.883,78 

Manolito Books, SL Projecte d’internacionalització  2.926,61 

Marcombo, SA Projectes d’internacionalització  1.700,72 

Monmar Rights, SL Cessió de drets d’autor internacionals  621,65 

Naturart, SA
Prospecció i internacionalització de 
l’editorial i dels nostres llibres  2.354,72 

Pagès Editors, SL
Participació en les fires internacionals del 
llibre  595,53 

Penguin Random House Grupo 
Editorial, SAU Projecte d’internacionalització de l’editorial  3.767,55 

Profit Editorial I., SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  1.842,57 

Quaderns Crema, SA Assistència a fires  833,38 

RBA Holding de Comunicació, 
SLU Projecte d’internacionalització de l’editorial  3.767,55 

RBA Libros, SA Projecte d’internacionalització de l’editorial  9.395,34 

RM Verlag, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial
 

14.128,33 

Schavelzon Graham Agencia 
Literaria, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  1.165,14 

SOM, SCCL Projecte d’internacionalització de l’editorial  1.565,42 

Terranova & Labrador, SLU
Projecte d’internacionalització de 
Terranova  3.626,27 

The Foreign Office Agència 
Literària, SL

Assistència a fires internacionals del llibre i 
viatges de prospecció de mercats  1.841,99 

Thinka Diseño y 
Comunicación, SL

Internacionalització i consolidació de 
vendes internacionals per a una editorial 
de contes infantils  1.563,53 

Thule Ediciones, SL Ajuts a projectes d’internacionalització  1.199,32 

Tibidabo Edicions, SA Projecte d’internacionalització  866,54 

UTE Körner Literary Agent, 
SLU Projecte d’internacionalització de l’editorial 1.874,00

Vegueta Ediciones, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  1.277,67 

Vetaqui Rights, SL Projecte d’internacionalització de l’editorial  554,42 

La línia de l’any 2020 encara no s’ha resolt.
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Subvencions per a la participació a la Fira Internacional del Llibre de 
Buenos Aires. 2019

Beneficiari Concedit 2019 

Alba Editorial, SLU  1.275,27 

Algar Libros, SLU  862,24 

Difusiones Editoriales Helio, SL  1.050,22 

Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL  1.266,77 

Ediciones Omega BCN, SL  1.050,22 

Edicions Bromera, SLU  948,13 

Edicions Llibreria Universitària de Barcelona, SL  1.050,22 

Editorial Anagrama, SA  1.275,27 

Editorial Casals, SA  1.275,27 

Editorial Comanegra, SL  1.275,27 

Editorial Flamboyant, SL  1.275,27 

Editorial Juventud, SA  1.096,73 

Editorial Las Afueras, SL  1.275,27 

International Editors’Co, SL  1.203,86 

Libros del Asteroide, SLU  1.275,27 

Naturart, SA  1.275,27 

Pol·len Edicions, SCCL  1.275,27 

Profit Editorial I., SL  1.275,27 

Pujol Amadó, SL  621,75 

Rayo Verde Editorial, SL  1.011,71 

Schavelzon Graham Agencia Literaria, SL  1.275,27 

Trampa Ediciones, SL  810,17 

11. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a subvencions a 
les empreses editorials de música?

12. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a subvencions a 
les empreses editorials de música?

La línia de l’any 2020 encara no s’ha resolt.

13. Quines han sigut les empreses anualment beneficiàries entre 2017-20 de les 
subvencions a les empreses editorials de música?

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

90.000,00 € 90.000,00  € 90.000,00  € 90.000,00  €

Pressupost anual assignat per a subvencions a les empreses editorials 
de música. 2017-2020

 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

89.999,03 € 90.000,00  € 90.000,00  € -

Pressupost anual executat per a subvencions a les empreses editorials 
de música. 2017-2020
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Empreses beneficiàries de les subvencions a les empreses editorials de 
música. 2017

Beneficiari Objecte
Concedit 

2017

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 1.200,00

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 1.000,00

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 3.000,00

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 3.089,80

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 2.723,00

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 3.055,50

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 2.374,40

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 2.359,00

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 10.934,67

DINSIC Publicacions Musicals, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 10.272,50

Editorial de Música Boileau, SL Digitalització col·lecció LAZ 6.722,62

Editorial de Música Boileau, SL Canciones amatorias d’Enric Granados 1.113,89

Editorial de Música Boileau, SL Obra per a veu i piano d’Antoni Massana 3.517,26

Editorial de Música Boileau, SL
12 Cantates de Nadal - reducció per a 
piano 3.033,42

Editorial de Música Boileau, SL Obra inèdita de Manuel Blancafort 1.513,61

Editorial de Música Boileau, SL
Concert a Pau Casals de Jordi Cervelló - 
partitura general i reducció per a piano 4.184,35

Editorial de Música Boileau, SL Promoció obra compositiva Jordi Cervelló 5.318,99

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 2.300,00

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 2.900,00

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 1.487,00

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 6.194,30

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Subvenció a empreses editorials de 
música 1.487,00

La Mà de Guido, SL
Col·locar partitures digitals a la botiga 
Sheet Music Plus 2.796,04

La Mà de Guido, SL Edició de Paradox de Gloria Villanueva 1.351,00

La Mà de Guido, SL Edició de 14 Obres de Glòria Villanueva 1.554,00

Tritó, SL Promoció catàleg lírico-dramàtic 4.516,68
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Empreses beneficiàries de les subvencions a les empreses editorials de 
música. 2018

Beneficiari Objecte
Concedit 

2018

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Edició de l’obra: Doble concert «L’andorrà» 
de Salvador Brotons  1.592,50

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Edició de l’obra: Fagot Concerto de 
Salvador Brotons  1.557,50 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Projecte de promoció «B&M en xarxa 
2018»  3.300,00 

Clivis Publicacions, SL Promoció del repertori i butlletins editorials  1.199,59 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL Digitalització del catàleg de Dinsic 2018

 
10.345,00 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL

Promoció en línia de Dinsic 2018: empresa 
i catàleg

 
12.014,88 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra Moviment Simfònic 
per a gran orquestra de Carles Guinovart i 
Rubiella  3.724,00 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra Punts cardinals, 
cantata per a cor mixt i conjunt de 
cambra, de Joan Guinjoan  2.499,00 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra per a orquestra 
Anàbasi de Jesús Rodríguez Picó  3.178,00 

Dinisc Publicacions Musicals, 
SL

Publicació del Concert per a piano i 
orquestra de Carles Guinovart i Rubiella  2.968,00 

Editorial de Música Boileau, 
SL Cançons infantils de Narcisa Freixas  2.891,77 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Davallament, de Ferran Cruixent i Àlex 
Susanna  1.597,52 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Digitalització col·lecció LAZ - llibres del 
professor (vol. 1, 2, 3, 4 i 5)  10.531,19

Editorial de Música Boileau, 
SL Obres recents de Jordi Cervelló  5.371,58 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Promoció de l’obra compositiva de Jaume 
Torrent. 65è aniversari  5.206,36 

Ficta Edicions i Produccions, 
SL Mestres catalans antics, vol. 11  2.975,00 

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

L’àngel terrible (quartet de corda), de 
Miquel Oliu  1.487,00 

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Projecte de promoció i comercialització 
del catàleg de Ficta el 2018  6.565,37 

Ficta Edicions i Produccions, 
SL

Te Deum i Missa Sagrada Família, de 
Josep Vila  1.487,00 

Ficta Edicions i Produccions, 
SL Trio 1 de Robert Gerhard  1.500,00 

La Mà de Guido, SL
Confecció d’àudio digital de partitures i 
difusió d’aquestes per internet  3.704,74 

La Mà de Guido, SL
Edició de cinc obres corals de Llorenç 
Balsach  966,00 

La Mà de Guido, SL
Set obres per a orgue de la compositora 
Anna Bofill  497,00 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2018

La Mà de Guido, SL
Divertiment, per a saxo tenor i orquestra 
de Gerard López Boada  1.214,00 

La Mà de Guido, SL Edició de sis obres de Marcos Bosch  1.627,00 

Empreses beneficiàries de les subvencions a les empreses editorials de 
música. 2019

Beneficiari Objecte
Concedit 

2019 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Projecte de promoció «B&M en xarxa 
2019»  3.133,33 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Edició de l’obra: Joan de l’Os, de Ricard 
Lamote de Grignon i Josep M. de Sagarra  1.785,00 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Edició de l’obra: 660 anys, de Salvador 
Brotons  1.057,00 

Brotons & Mercadal, Edicions 
Musicals, SL

Edició de l’obra: Clarinet Quartet 
Concertino, de Salvador Brotons  1.557,50 

Clivis Publicacions, SL Promoció del repertori i butlletins editorials  1.218,62 

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra El mar imaginat per a 
orquestra simfònica de Jesús Rodríguez 
Picó  3.036,25 

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Publicació del poema simfònic La vaca 
cega de Narcís Bonet (poema de Joan 
Maragall)  1.431,50

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra Paleàpolis per a 
orquestra de corda i arpa de Narcís Bonet  1.573,25 

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Promoció en línia de DINSIC 2019: 
empresa i catàleg

 
11.529,02 

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra fantasia Viu i viurà en 
nostre retorn, de Nicolau Guanyabens (ed. 
Francescc Cortès)  2.665,25

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL

Publicació de l’obra Simfonia Lo retorn, de 
Nicolau Guanyabens (ed. Francesc Cortès)  2.320,50

Dinsic Publicacions Musicals, 
SL Digitalització del catàleg de Dinsic 2019

 
10.315,41 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Viatge a un món màgic, op. 61, de Jaume 
Torrent  2.175,01 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Digitalització de la col·lecció Lauda Sion, 
1a part

 
16.684,59 

Editorial de Música Boileau, 
SL Cobla, vol I,de Pau Casals  1.783,14 

Editorial de Música Boileau, 
SL

Promoció autors catalans (Editorial 
Boileau)  10.260,26

Ficta Edicions i Produccions, SL Música simfònica, de Francesc Civil  2.502,50 

Ficta Edicions i Produccions, SL
Oració i Vida interior dels animals, de Joan 
Magrané  1.489,95 

Ficta Edicions i Produccions, SL Mestres catalans antics, volums 13, 14 i 15  3.368,75 

Ficta Edicions i Produccions, SL L’any de la picor, d’Enric Morera  2.695,00 
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Beneficiari Objecte
Concedit 

2019 

Ficta Edicions i Produccions, SL
Tres sonates per a violoncel i piano, de 
Josep Soler  1.386,00 

Ficta Edicions i Produccions, SL
Projecte de promoció i comercialització 
del catàleg de Ficta el 2019  6.032,17 

La línia de l’any 2020 encara no s’ha resolt.

14. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions per a la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

15. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions per a la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

16. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en subvencions per 
a la traducció a l’occità d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

17. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en subvencions per 
a la traducció a l’occità d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

18. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en subvencions per a 
la traducció a l’espanyol d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

19. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en subvencions per 
a la traducció a l’espanyol d’obres literàries i d’obres no literàries?

Contestat des de la Direcció General de Política Lingüística i la ILC mitjançant 
l’OSIC.

20. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions a la promoció de la producció en llengua catalana o occitana adreçades a 
la creació de públics i als mitjans de comunicació?

La manca de dotació pressupostària fa que aquesta línia no s’hagi pogut posar 
en funcionament.

21. Quines han estat les empreses anualment beneficiàries entre 2017-20 de les 
subvencions a la promoció de la producció en llengua catalana o occitana adreçades 
a la creació de públics i als mitjans de comunicació?

Com s’ha assenyalat en el punt anterior, la línia no s’ha pogut posar en funcio-
nament.

22. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions a la promoció de la producció en llengua catalana o occitana adreçades a 
la creació de públics i als mitjans de comunicació?

D’acord amb el punt 20, no s’ha pogut convocar ni executar la línia.
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23. S’ha obert entre 2017-20 alguna línia de subvenció a promoció de la produc-
ció en llengua espanyola adreçada a la creació de públics i als mitjans de comuni-
cació?

No s’ha obert entre 2017 i 2020 cap línia de subvenció a promoció de la produc-
ció en llengua espanyola adreçada a la creació de públics i als mitjans de comuni-
cació.

24. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en subvencions a la 
promoció de la producció en llengua espanyola adreçades a la creació de públics i 
als mitjans de comunicació?

D’acord amb la resposta anterior, no hi ha cap pressupost anual assignat entre 
2017 i 2020 en subvencions a la promoció de la producció en llengua espanyola 
adreçades a la creació de públics i als mitjans de comunicació.

25. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en subvencions a la 
promoció de la producció en llengua espanyola adreçades a la creació de públics i 
als mitjans de comunicació?

Com s’ha assenyalat en els punts anteriors, no s’ha executat cap pressupost entre 
2017 i 2020 en subvencions per a la promoció de la producció en llengua espanyola 
adreçades a la creació de públics i als mitjans de comunicació.

26. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions a la promoció de la producció editorial en llengua catalana i occitana d’es-
pecial interès cultural? 

Les línies existents actualment no s’adrecen a la promoció sinó a la producció 
editorial en llengua catalana i occitana d’especial interès cultural.

Consignem les dades d’aquesta línia que es convoca des de l’ICEC i la ILC.

27. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la línia de sub-
vencions a la promoció de la producció editorial en llengua catalana i occitana d’es-
pecial interès cultural?

No s’ha executat cap pressupost per a la promoció de la producció d’especial in-
terès. Consignem les dades d’execució de la línia de subvencions a la producció edi-
torial en llengua catalana o occitana d’especial interès.

 
 
  

Font: ICEC i ILC

ICEC ILC a través de 
l'OSIC TOTAL

2017 200.000,00 €  73.000,00 € 273.000,00 €

2018 120.000,00 €  77.094, 28 € 197.094,28 €

2019 120.000,00 € 77.094,28 € 197.094,28 €

2020 200.000,00 € 150.594,00 € 350.594,00 €

Pressupost assignat per a la línia d'ajut a la producció editorial en 
llengua catalana o occitana d'especial interès 2017-2020

 
 

Font: ICEC i ILC

ICEC ILC a través de 
l'OSIC TOTAL

2017 199.996,47 € 73.000,00 € 272.996,47 €
2018 114.789,96 € 77.093,00 € 191.882,96 €
2019 120.000,00 € 58.760,00 € 178.760,00 €

2020 - - -

Pressupost executat per a la línia d'ajut a la producció editorial en 
llengua catalana o occitana d'especial interès 2017-2020
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28. Quines han estat les empreses anualment beneficiàries entre 2017-20 per a 
la línia de subvencions a la promoció de la producció editorial en llengua catalana i 
occitana d’especial interès cultural?

No s’ha convocat cap ajut a la promoció de la producció editorial en llengua ca-
talana i occitana d’especial interès cultural, sinó a la producció d’especial interès 
cultural.

29. S’ha obert entre 2017-20 alguna línia de subvenció per a la promoció de la 
producció editorial en llengua espanyola d’especial interès cultural? En cas afirma-
tiu, especificar la quantia de les subvencions concedides.

Entre 2017 i 2020 no s’ha obert cap línia de subvenció per a la promoció de la 
producció editorial en llengua espanyola d’especial interès cultural.

30. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en subvencions a la 
promoció de la producció editorial en llengua espanyola d’especial interès cultural?

D’acord amb la resposta anterior, no hi ha cap pressupost anual executat entre 
2017 i 2020 en subvencions a la promoció de la producció editorial en llengua espa-
nyola d’especial interès cultural.

31. Quines han estat les empreses anualment beneficiàries entre 2017-20 per a la 
línia de subvencions a la promoció de la producció editorial en llengua espanyola 
d’especial interès cultural?

No hi ha empreses beneficiàries d’una línia de subvencions a la promoció de la 
producció editorial en llengua espanyola d’especial interès cultural.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 17 del Pla de lectura 2020
314-07695/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07695/12 us in-
formo del següent: 

6. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 al objetivo incre-
mentar la compra de libros para las bibliotecas públicas? 

Les biblioteques públiques són totes de titularitat municipal a excepció de les 
tres biblioteques de titularitat estatal de Girona, Lleida i Tarragona i de les quals el 
Departament de Cultura en té la gestió. El pressupost final per a l’adquisició de do-
cuments, normalment, resulta de la suma de les quantitats assignades pel seu ajun-
tament, la seva diputació i pel ajuts que convoca el Departament de Cultura de la 
Generalitat. En aquest sentit, el Departament de Cultura disposa bàsicament de dos 
vies de suport als ajuntaments per a la compra de documents: 

– SAB (Sistema d’adquisició bibliotecària): línia de suport a l’edició en català i 
occità a la qual opten els ajuntaments per a la compra de novetats en aquestes dues 
llengües 
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– Ajuts per a la compra de documents i subscripció a diaris: línia de suport als 
ajuntaments per a la compra de documents i subscripció de diaris.

En tot dos casos és el titular de l’equipament el responsable de la selecció dels tí-
tols adquirits. Aquesta selecció la realitzen bibliotecaris professionals d’acords amb 
criteris tècnics.

7. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 al objetivo incre-
mentar la compra de libros para las bibliotecas públicas? 

Les biblioteques públiques són totes de titularitat municipal a excepció de les 
tres biblioteques de titularitat estatal de Girona, Lleida i Tarragona i de les quals el 
Departament de Cultura en té la gestió. El pressupost final per a l’adquisició de do-
cuments, normalment, resulta de la suma de les quantitats assignades pel seu ajun-
tament, la seva diputació i pel ajuts que convoca el Departament de Cultura de la 
Generalitat. En aquest sentit, el Departament de Cultura disposa bàsicament de dos 
vies de suport als ajuntaments per a la compra de documents: 

– SAB (Sistema d’adquisició bibliotecària): línia de suport a l’edició en català i 
occità a la qual opten els ajuntaments per a la compra de novetats en aquestes dues 
llengües

– Ajuts per a la compra de documents i subscripció a diaris: línia de suport als 
ajuntaments per a la compra de documents i subscripció de diaris.

En tot dos casos és el titular de l’equipament el responsable de la selecció dels tí-
tols adquirits. Aquesta selecció la realitzen bibliotecaris professionals d’acords amb 
criteris tècnics.

8. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la adquisición 
de libros en catalán u occitano (SAB)? 

Tipologia: 314 Resposta del Govern a una pregunta per escrit 
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9. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la adquisición 
de libros en catalán u occitano (SAB)? 

10. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la adquisición 
de libros en español? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

11. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la para la 
adquisición de libros en español? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
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d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

12. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la adquisición 
de libros en otras lenguas oficiales en España? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

13. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la adquisi-
ción de libros en otras lenguas oficiales en España? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
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d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

14. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la adquisición 
de libros a través de librerías de proximidad? 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic no permet pre-
determinar qui serà el beneficiari de les compres que es realitzaran per part de les 
biblioteques. La compra de llibres no és una excepció de manera que no existeix un 
pressupost a priori destinat a aquest concepte.

15. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la adquisi-
ción de libros a través de librerías de proximidad?

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic no permet pre-
determinar qui serà el beneficiari de les compres que es realitzaran per part de les 
biblioteques. La compra de llibres no és una excepció de manera que no existeix un 
pressupost a priori destinat a aquest concepte.

11 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la adquisición 
de proximidad para la compra en ferias del libro de los ámbitos territoriales de las 
bibliotecas? 

12 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la adquisi-
ción de proximidad para la compra en ferias del libro de los ámbitos territoriales de 
las bibliotecas? 

13 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 a la partida espe-
cífica de compra de documentos en lenguas extranjeras? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
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d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

14 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 a la partida espe-
cífica de compra de documentos en lenguas extranjeras? 

No existeix un pressupost específic per a la compra de llibres per aquest con-
cepte. El Departament de Cultura disposa d’una línia de suport a les biblioteques 
municipals amb la qual poden comprar llibres en qualsevol llengua que considerin 
necessària.

En paral·lel, el Departament de Cultura disposa d’un pressupost general de com-
pra de documents per als equipaments bibliotecaris que gestiona directament (3 bi-
blioteques públiques de titularitat estatal, una central de préstec i 2 bibliobusos) i 
per als programes de foment de la lectura que s’impulsen des del Servei de Bibliote-
ques. La direcció de cadascun d’aquests equipaments fa la selecció dels documents 
d’acord amb els criteris tècnics que són d’aplicació d’acord amb l’oferta comercial 
disponible i les necessitats dels usuaris.

15 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para la compra de 
lotes temáticos diversos para dar apoyo a programas de fomento de la lectura? 

16 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para la compra 
de lotes temáticos diversos para dar apoyo a programas de fomento de la lectura? 

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 16 del Pla de lectura 2020
314-07696/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07696/12 us in-
formo del següent: 

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 al Plan específico 
para la mejora y extensión de los servicios bibliotecarios al 100% de la población? 

La situació de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya no ha 
permès assignar un pressupost específic per aquest objectiu.

La població atesa per serveis bibliotecaris va representar el 94,88 % de la pobla-
ció total l’any 2019 (94,61% l’any 2017 i 94,75% l’any 2018).

Tot i això, el percentatge de població de població atesa per un servei biblioteca-
ri ha augmentat un 0’28 % gràcies a la integració al Sistema de Lectura Pública de 
biblioteques públiques que fins ara no pertanyien a aquest sistema.

2. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 al Plan específico 
para la mejora y extensión de los servicios bibliotecarios al 100% de la población? 

La situació de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya no ha 
permès assignar un pressupost específic per aquest objectiu.

La població atesa per serveis bibliotecaris va representar el 94,88 % de la pobla-
ció total l’any 2019 (94,61% l’any 2017 i 94,75% l’any 2018).

Tot i això, el percentatge de població de població atesa per un servei biblioteca-
ri ha augmentat un 0’28 % gràcies a la integració al Sistema de Lectura Pública de 
biblioteques públiques que fins ara no pertanyien a aquest sistema.

3. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas dentro del Plan específico para la 
mejora y extensión de los servicios bibliotecarios al 100% de la población? Solicita-
mos la información desglosada por actuación, año e importe.

La situació de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya no ha 
permès assignar un pressupost específic per aquest objectiu.

La població atesa per serveis bibliotecaris va representar el 94,88 % de la pobla-
ció total l’any 2019 (94,61% l’any 2017 i 94,75% l’any 2018).

Tot i això, el percentatge de població de població atesa per un servei biblioteca-
ri ha augmentat un 0’28 % gràcies a la integració al Sistema de Lectura Pública de 
biblioteques públiques que fins ara no pertanyien a aquest sistema.
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2020
El 2020 es va inaugurar el servei de bibliobús al municipi d’Albatàrrec (Segrià) 

gràcies a la redistribució del servei que ja presta el Bibliobús Garrigues Segrià que 
actualment dona serveis bibliotecaris a 15.102 hab. d’un total de 23 municipis de les 
Garrigues i el Segrià.

Amb la incorporació d’Albatàrrec a la ruta que actualment fa el bibliobús Garri-
gues-Segrià, els seus 2.221 hab. tindran accés a un fons de 23.253 documents i ser-
vei de préstec interbibliotecari. Periòdicament el bibliobús Garrigues-Segrià ofereix 
també activitats de foment de la lectura per tot tipus de públics. Aquesta acció no 
suposa un increment de la despesa global d’aquest servei.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 15 del Pla de lectura 2020
314-07697/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07697/12 us in-
formo del següent: 

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 al Plan de impul-
so para la construcción de equipamientos bibliotecarios y mejora de los existentes? 

Any Descripció Import

2017
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018) 1.643.750,00 €

2017
Conveni Diputació de Girona per a la millora dels equipaments 
bibliotecaris 411.000 €

2018
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018) 0 €
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Any Descripció Import

2019 Sense convocatòries 0 €

2020 Redacció projectes d’obres en biblioteques públiques 70.000,00 €

2020
Subvencions per a reformes d’espais interiors i millora en 
biblioteques públiques 319.000,00 €

2020

Subvencions per a obres de construcció o d’adequació de 
biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 
(Plurianual de 8.000.000 x 4 anys) 800.000,00 €

2. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 al Plan de impul-
so para la construcción de equipamientos bibliotecarios y mejora de los existentes? 

Any Descripció Import

2017
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018). Convocada per 713.062 €

2017
Conveni Diputació de Girona per a la millora dels equipaments 
bibliotecaris 410.999 €

2018
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018) 0 €

2019 Sense convocatòries 0 €

2020 Redacció projectes d’obres en biblioteques públiques 44.378,68 €

2020
Subvencions per a reformes d’espais interiors i millora en 
biblioteques públiques 318.980,88 €

2020

Subvencions per a obres de construcció o d’adequació de 
biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 
(Plurianual de 8.000.000 x 4 anys) 653.499,80 €

Any Descripció Import

2017
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018) 1.643.750,00 €

2017
Conveni Diputació de Girona per a la millora dels equipaments 
bibliotecaris 411.000 €

2018
Renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de 
biblioteques públiques (2017-2018) 0 €

2019 Sense convocatòries 0 €

2020 Redacció projectes d’obres en biblioteques públiques 70.000,00 €

2020
Subvencions per a reformes d’espais interiors i millora en 
biblioteques públiques 319.000,00 €

2020

Subvencions per a obres de construcció o d’adequació de 
biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 
(Plurianual de 8.000.000 x 4 anys) 800.000,00 €

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 14 del Pla de lectura 2020
314-07698/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07698/12 us in-
formo del següent:

1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento alcanzado sobre el carnet unificado y sobre 
el catálogo único?

Des del 30 juny de 2019 ja es pot consultar el Catàleg Col·lectiu del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya a través de la web: http://biblioteques.gencat.cat/ca/
biblioteques/catalegs/cataleg/

Aquesta interfície permet la consulta unificada dels fons bibliogràfics de totes les 
biblioteques públiques de Catalunya.

En relació al carnet únic de biblioteques públiques, això és, una imatge bàsica 
comuna per a tots els carnets de biblioteca pública es pot obtenir de forma telemàti-
ca des del 30 de juny de 2019 a través de l’aplicació eBiblioCat. Durant el 2020 s’ha 
estat treballant en la logística necessària per incorporar aquesta imatge comuna als 
carnets físics que s’imprimeixen directament des de els biblioteques, treballs que ha 
calgut interrompre per la pandèmia. És previst recuperar els treballs de configura-
ció dels dispositius d’impressió de les biblioteques un cop aquests centres tornin a 
la normalitat.

2. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para impulsar el 
carnet unificado?

Atesa la situació de pròrroga pressupostària s’ha desenvolupat el projecte a partir 
dels recursos ja disponibles al Departament de Cultura.

Les despeses generades tenen relació amb la creació del nou disseny dels car-
nets físics:

2018
Carnet únic (disseny): 2.904 €

2020
Carnet únic (fabricació): 7.735,77 €

3. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para impulsar el 
carnet unificado?

Atesa la situació de pròrroga pressupostària s’ha desenvolupat el projecte a partir 
dels recursos ja disponibles al Departament de Cultura.

Les despeses generades tenen relació amb la creació del nou disseny dels car-
nets físics:

2018
Carnet únic (disseny): 2.904 €

2020
Carnet únic (fabricació): 7.735,77 €

4. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual asignado entre 2017-20 para impulsar el 
catálogo único?

Atesa la situació de pròrroga pressupostària s’ha desenvolupat el projecte a partir 
dels recursos ja disponibles al Departament de Cultura.

http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/cataleg/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/cataleg/
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Les despeses generades tenen relació amb la creació del nou disseny dels car-
nets físics:

2018
Carnet únic (disseny): 2.904 €

2020
Carnet únic (fabricació): 7.735,77 €

5. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual ejecutado entre 2017-20 para impulsar el 
catálogo único?

Atesa la situació de pròrroga pressupostària s’ha desenvolupat el projecte a partir 
dels recursos ja disponibles al Departament de Cultura.

Les despeses generades tenen relació amb la creació del nou disseny dels car-
nets físics:

2018
Carnet únic (disseny): 2.904 €

2020
Carnet únic (fabricació): 7.735,77 €

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 13 del Pla de lectura 2020
314-07699/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07699/12 us in-
formo del següent: 

1. Quines accions s’han realitzat anualment entre 2017-20 per donar visibilitat a 
les fires del llibre de Catalunya?

L’any 2006 l’ICEC posa en marxa el Pla de fires del llibre, amb l’objectiu de re-
forçar la indústria del llibre i donar visibilitat a l’oferta editorial en català, tot posant 
l’atenció en l’abast territorial, la diversitat temàtica, l’acostament al públic i el calen-
dari, de manera que el llibre sigui notícia al llarg de l’any.

Aquest suport es vehicula tant a través de la línia d’ajuts per a l’organització de 
fires i salons que promouen el català o l’occità, com mitjançant ajuts singulars a di-
verses fires rellevants del sector. Per donar visibilitat a les fires, l’ICEC edita (els 
primers anys físicament i actualment en format digital) el material promocional Fi-
res del Llibre a Catalunya, un calendari exhaustiu de les fires que tenen lloc a Ca-
talunya.

D’altra banda, L’ICEC i el Servei de Biblioteques organitzen conjuntament un 
projecte mitjançant el qual diferents biblioteques compren títols a diferents fires de 
llibres que se celebren a Catalunya anualment. Els objectius d’aquest programa són 
diversos: beneficiar les fires (i els llibreters i els editors que hi participen), atès que 
se’ls garanteix una quantitat d’ingressos addicional; i també les biblioteques, que 
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poden ampliar el seu catàleg i disposar de les novetats editorials amb més celeritat 
de l’habitual.

A més, es fa seguiment i assessorament continuat de les fires al llarg de l’any en 
temes com la creació de públics, l’augment dels prescriptors i la millora de l’oferta i 
de la comercialització, entre altres.

2. Quines fires han estat promocionades en aquest programa? 
Les fires del llibre que integren el material promocional de les Fires del Llibre a 

Catalunya des de 2017 a 2019 són les següents: 

 

 
2017 2018 

Saló Internacional del Còmic de Barcelona Saló Internacional del Còmic de Barcelona 

Montblanc, Vila del Llibre Montblanc, Vila del Llibre 

Encontats, Mercat del conte infantil de Balaguer Encontats, Mercat del conte infantil de Balaguer 

Fira Literària Joan Cid i Mulet Fira Literària Joan Cid i Mulet 

ArtsLibris ArtsLibris 

Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya 

Fira del Llibre Vell i d'Ocasió de Figueres Fira del Llibre Vell i d'Ocasió de Figueres 

Fira del Llibre i les Arts Escèniques Fira del Llibre i les Arts Escèniques 

Fira Literal Fira Literal 

Fira Conte va! Va de contes Fira Conte va! Va de contes 

Mercat del Llibre Vell de Poesia Mercat del Llibre Vell de Poesia 

Fira del Conte de Medinyà Fira del Conte de Medinyà 

Fira del Llibre Ebrenc Fira del Llibre Ebrenc 

Bellprat, Vila del Llibre Fira del Llibre del Pirineu 

Fira del Llibre del Pirineu Setmana del Llibre en Català 

Setmana del Llibre en Català Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern 

Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern Liberisliber, Fira d'Editorials Independents 

Liberisliber, Fira d'Editorials Independents Girocòmic, Fira del Còmic i l'entreteniment 

Girocòmic, Fira del Còmic i l'entreteniment Cervera, Vila del Llibre 

Cervera, Vila del Llibre Saló del Manga de Barcelona 

Saló del Manga de Barcelona Fira de la Muntanya i del Llibre 

Fira de la Muntanya i del Llibre Fira del Llibre de Música i la Partitura 

Fira del Llibre de Música i la Partitura Mercat de Nadal del Llibre 

Mercat de Nadal del Llibre Liber 
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3. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per assolir l’objectiu 
de publicitar les fires de llibres?

2020 
 
Còmic Barcelona 

Encontats, Mercat del conte infantil de Ba-

laguer 

Fira Literària Joan Cid i Mulet 

ArtsLibris 

Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalu-

nya 

Fira del Llibre Vell de Figueres 

Fira del Llibre i les Arts Escèniques 

Fira Literal 

Fira Conte va! Va de contes 

Mercat del Llibre Vell de Poesia 

Fira del Conte de Medinyà 

Fira del Llibre Ebrenc 

Fira del Llibre del Pirineu 

Setmana del Llibre en Català 

Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern 

Liberisliber, Fira d'Editorials Independents 

Girocòmic, Fira del Còmic i l'entreteniment 

Cervera, Vila del Llibre 

Manga Barcelona 

Fira de la Muntanya i del Llibre 

Mercat de Nadal del Llibre 

Sant Jordi de Nadal 

Fira del Conte de Tordera 

Liber 

L'Escala, Vila del Llibre 

Piera, Vila del Llibre 

Indilletres, Fira del Llibre de la Bisbal 

d'Empordà 

La Petita Fira de l'Àlbum Il·lustrat - Lo Llumener 

Fira del Conte de Palamós 

2019 

Còmic Barcelona 

Encontats, Mercat del conte infantil de Balaguer 

Fira Literària Joan Cid i Mulet 

ArtsLibris 

Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya 

Fira del Llibre Vell de Figueres 

Fira del Llibre i les Arts Escèniques 

Fira Literal 

Fira Conte va! Va de contes 

Mercat del Llibre Vell de Poesia 

Fira del Conte de Medinyà 

Fira del Llibre Ebrenc 

Fira del Llibre del Pirineu 

Setmana del Llibre en Català 

Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern 

Liberisliber, Fira d'Editorials Independents 

Girocòmic, Fira del Còmic i l'entreteniment 

Cervera, Vila del Llibre 

Manga Barcelona 

Fira de la Muntanya i del Llibre 

Mercat de Nadal del Llibre 

Sant Jordi de Nadal 

Fira del Conte de Tordera 

L'Escala, Vila del Llibre 

Piera, Vila del Llibre 

Indilletres, Fira del Llibre de la Bisbal d'Empordà 

La Petita Fira de l'Àlbum Il·lustrat - Lo Llumener 

Fira del Conte de Palamós 

La Pobla de Segur, Vila del Llibre 

 

 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

3.188,98 € 5.042,14 €  3.371,67 € 3.531,08 €

Pressupost anual assignat per publicitar les Fires del Llibre de 
Catalunya. 2017-2020
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4. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per assolir l’objectiu 
de publicitar les fires de llibres?

5. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia d’ajut 
per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en català en el 
marc d’aquest objectiu?

6. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a la línia d’ajut 
per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en català en el 
marc d’aquest objectiu?

La línia de l’any 2020 encara no s’ha resolt.

7. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en ajuts per a la rea-
lització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en espanyol en el marc 
d’aquest objectiu?

No s’ha assignat cap pressupost entre 2017 i 2020 en ajuts per a la realització 
d’activitats de promoció i difusió de la literatura en espanyol en el marc d’aquest ob-
jectiu. L’àmbit competencial de la Institució de les Lletres Catalanes es circumscriu 
a la literatura catalana i occitana, que és la produïda en aquestes llengües.

8. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en ajuts per a la rea-
lització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en espanyol en el marc 
d’aquest objectiu?

Com s’ha argumentat en el punt anterior, no hi ha cap pressupost executat entre 
2017 i 2020 en ajuts per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la lite-
ratura en espanyol en el marc d’aquest objectiu.

9. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en ajuts per a la realit-
zació d’activitats de promoció i difusió de la literatura en occità en el marc d’aquest 
objectiu?

 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

3.188,98 € 5.042,14 €  3.371,67 € 3.531,08 €

Pressupost anual executat per publicitar les Fires del Llibre de 
Catalunya. 2017-2020

 
  

Font: ILC
2017 2018 2019 2020

237.100,00 € 238.000,00 € 238.000,00 € 300.000,00 €

Pressupost anual assignat per a la línia d'ajut per a la realització 
d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català en el marc de 
les fires del llibre. 2017-2020

 
  

Font: ILC
2017 2018 2019 2020

237.100,00 € 238.000,00 € 238.000,00 € -

Pressupost anual executat per a la línia d'ajut per a la realització 
d'activitats de promoció i difusió de la literatura en català en el marc de 
les fires del llibre. 2017-2020
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El pressupost anual esmentat anteriorment, relatiu a línia d’ajuts per a la realit-
zació d’activitats de promoció i difusió de la literatura en català, encabeix també les 
activitats de promoció i difusió de la literatura en occità.

10. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en ajuts per a la 
realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en occità en el marc 
d’aquest objectiu?

El pressupost executat per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la 
literatura en occità és pràcticament inexistent atesa l’escassa producció editorial que 
hi ha i la manca de sol·licituds de subvenció per a projectes de promoció i difusió de 
la literatura en aquesta llengua.

11. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 en ajuts per a la rea-
lització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en llengües estrangeres en 
el marc d’aquest objectiu?

Donat que Institució de les Lletres Catalanes treballa per promoure la literatura 
i fomentar la lectura així com per protegir i difondre el patrimoni literari dels terri-
toris de parla catalana, el seu àmbit competencial es circumscriu a les literatures ca-
talana i occitana, que és la produïda en aquestes llengües. Així, no hi ha cap pressu-
post assignat entre 2017 i 2020 per a la realització d’activitats de promoció i difusió 
de la literatura en llengües estrangeres en el marc d’aquest objectiu.

12. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 en ajuts per a la rea-
lització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en llengües estrangeres en 
el marc d’aquest objectiu?

Tal com s’ha argumentat en el punt anterior, no s’ha executat cap pressupost en-
tre 2017-20 en ajuts per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la lite-
ratura en llengües estrangeres en el marc d’aquest objectiu.

13. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a les línies d’ajut 
per a l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en el marc d’aquest ob-
jectiu?

14. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 per a les línies d’ajut 
per a l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en el marc d’aquest ob-
jectiu? 

 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Pressupost anual assignat per a les línies d'ajut per a l'organització a 
Catalunya de fires i salons del llibre. 2017-2020

 

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

79.999,74 € 80.000,00 € 80.000,00 € -

Pressupost anual executat per a les línies d'ajut per a l'organització a 
Catalunya de fires i salons del llibre. 2017-2020
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15. Quines han estat anualment entre 2017-20 les fires i salons del llibre benefi-
ciaris d’aquests ajuts i la quantia de l’ajut en el marc d’aquest objectiu?

Fires i salons beneficiaris de l’ajut per a l’organització a Catalunya de fires i salons 
del llibre. 2017

Beneficiari Objecte Concedit 2017

Associació d’Editors en Llengua 
Catalana Fira del Llibre de Muntanya 8.000,00

Associació Fira del Conte de Medinyà Fira del Conte de Medinyà 4.000,00

Associació pel Foment de la Literatura 
Infantil i Juvenil Judit Sendra Garcia

Fira del Conte Va! Va de 
Contes 3.200,44

Associació Saló de les Arts Liberisliber 21.600,00

Casino Menestral Figuerenc Fira del Llibre Vell i d’ocasió 2.000,00

Club Català de Cultura, SL Mercat de Nadal del Llibre 12.199,30

Cultura21, SCCL
Literal, Fira de Llibres i Idees 
Radicals 10.000,00

Gremi de Llibreters de Vell de 
Catalunya

66 Fira del Llibre d’Ocasió 
Antic i Modern 19.000,00

Fires i salons beneficiaris de l’ajut per a l’organització a Catalunya de fires i salons 
del llibre. 2018

Beneficiari Objecte Concedit 2018

Associació Cultural del Llibre de 
Muntanya

Fira del Llibre de Muntanya 
a Vic  8.862,00 

Associació Fira del Conte de Medinyà 9a Fira del Conte de Medinyà  4.000,00 

Associació pel Foment de la Literatura 
Infantil i Juvenil Judit Sendra García

6a Fira Conte Va! Va de 
contes  4.375,00 

Associació Saló de les Arts Liberisliber  14.400,00 

Casino Menestral Figuerenc
Fira del Llibre Vell i d’Ocasió 
de Figueres  2.000,00 

Club Català de Cultura, SL Mercat de Nadal del Llibre  11.163,00 

Cultura21, SCCL
Literal, Fira d’Idees i Llibres 
Radicals  16.200,00 

Gremi de Llibreters de Vell de 
Catalunya

67a Fira del Llibre d’Ocasió 
Antic i Modern  19.000,00 
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Fires i salons beneficiaris de l’ajut per a l’organització a Catalunya de fires i salons 
del llibre. 2019

Beneficiari Objecte Concedit 2019

Associació Cultural del Llibre de 
Muntanya

Organització de la Fira del 
Llibre de Muntanya a Vic 6.559,25 

Associació Fira del Conte de Medinyà 10a Fira del Conte de Medinyà 3.992,34 

Associació pel Foment de la Literatura 
Infantil i Juvenil Judit Sendra García

7a Fira Conte Va! Va de 
contes 3.193,87 

Associació Saló de les Arts
Liberisliber 2019. Fira 
d’Editorials Independents 12.763,66 

Casino Menestral Figuerenc
Fira del Llibre Vell i d’Ocasió 
de Figueres 1.996,17 

Club Català de Cultura, SL
Mercat de Nadal del Llibre 
2018 15.020,72 

Cultura21, SCCL
Literal, Fira d’Idees i Llibres 
Radicals 18.963,60 

Gremi de Llibreters de Vell de 
Catalunya

68a Fira del Llibre d’Ocasió 
Antic i Modern 17.510,39 

La línia de 2020 encara no s’ha resolt.

16. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 per a la línia de re-
forç del suport a les fires del llibre estratègiques: Setmana del Llibre en Català, Saló 
del Còmic de Barcelona, Fira del Llibre infantil i Juvenil de Catalunya i Littera-
rum-Fira del Llibre Ebrenc?

Pressupost anual assignat per a la línia de reforç del suport a les fires del llibre 
estratègiques. 2017-2020

Font: ICEC-ILC

2017 2018 2019 2020

Setmana del Llibre en 
Català* 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € -

Saló del Còmic de Barcelona - 
Còmic Barcelona* 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € Cancel·lat

Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Catalunya* 11.083,99 € 11.284,75 € 9.443,12 € Cancel·lat

Litterarum - Fira del Llibre 
Ebrenc** 25.369,86 € 25.861,91 € 25.571,48 € 10.000,00 €

* Subvencionades per l’ICEC, mitjançant subvencions excloses de concurrència pública

** Despesa com a activitat pròpia de la ILC. L’edició de 2020 és digital.

17. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-2020 per a la línia de 
reforç del suport a les fires del llibre estratègiques: Setmana del Llibre en Català, 
Saló del Còmic de Barcelona, Fira del Llibre infantil i Juvenil de Catalunya i Litte-
rarum-Fira del Llibre Ebrenc?
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Pressupost anual assignat per a la línia de reforç del suport a les fires del llibre 
estratègiques. 2017-2020

Font: ICEC-ILC

2017 2018 2019 2020

Setmana del Llibre en 
Català* 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € -

Saló del Còmic de Barcelona - 
Còmic Barcelona* 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € Cancel·lat

Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil de Catalunya* 11.083,99 € 11.284,75 € 9.443,12 € Cancel·lat

Litterarum-Fira del Llibre 
Ebrenc** 25.369,86 € 25.861,91 € 25.571,48 € 10.000,00 €

* Subvencionades per l’ICEC, mitjançant subvencions excloses de concurrència pública

** Despesa com a activitat pròpia de la ILC. L’edició de 2020 és digital.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 11 del Pla de lectura 2020
314-07701/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07701/12 us in-
formo del següent: 

Programa De primera classe (El meu clàssic) (període 2017-2020)

Any Pressupost previst Pressupost executat

2017 1.250,00 € 250,00 €
2018 1.250,00 € 250,00 €
2019 5.303,52 € 5.353,02 €
2020 3.000,00 €

10.803,52 € 5.853,02 €

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 10 del Pla de lectura 2020
314-07702/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07702/12 us in-
formo del següent: 

Programa Autors a les Aules (període 2017-2020)

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 9 del Pla de lectura 2020
314-07703/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07703/12 us in-
formo del següent:

La campanya «Fas 16 anys, explica un llibre» es va reformular de manera que po-
gués arribar a més adolescents. Els anys 2017 i 2018 no es va fer i durant el mes de 
maig de 2019, l’ICEC va posar en marxa la campanya «Tens Insta? Explica un llibre». 
Està adreçada a adolescents d’entre 14 i 18 anys de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i es tracta d’un concurs que combina la lectura i la xarxa més 
popular en aquesta franja d’edat, Instagram, amb la col·laboració d’Adolescents.cat.

L’adolescent tria un llibre que hagi llegit i en fa una recomanació a través d’un 
post d’Instagram, en format foto o vídeo, acompanyat d’una petita descripció de per 
què li ha agradat. També pot publicar una cita del llibre acompanyada de la reco-
manació i sempre amb l’etiqueta #Explicaunllibre, de manera que es converteix en 
bookstagrammer.

El concurs té dues categories, una per a ESO i una altra per a batxillerat i grau 
mitjà. Un jurat selecciona entre 10 i 20 obres finalistes per a cada categoria; poste-
riorment, una votació pública per mitjà de la plataforma Adolescents.cat serveix per 
designar els tres guanyadors de cada categoria.

 

 
 

 
  
 

  

Any Pressupost 
previst 

Pressupost 
executat Executat En Veu Alta Executat Autors 

2017 139.000,00 €    138.325,00 €                      13.631,00 €            124.694,00 €  
2018 140.000,00 €    139.329,50 €                      12.457,50 €            126.872,00 €  
2019 152.750,00 €    152.505,00 €                      11.500,00 €            141.005,00 €  
2020 200.000,00 €      EVA Assignat   Autors assignat  

                        20.000,00 €            180.000,00 €  
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Els premis són:
1) Un ebook, 300 € per a llibres físics i un accés a la Xarxa de Biblioteques de 

Catalunya. Per a l’institut del guanyador/a: 300 € per a llibres físics i un Escape 
Room per a tota la classe.

1) 200 € per a llibres físics. Per a l’institut del guanyador/a: 200 € per a llibres i 
un Escape Room per a tota la classe.

1) 100 € per a llibres físics. Per a l’institut del guanyador/a: 100 € per a llibres i 
un Escape Room per a tota la classe.

L’objectiu és evitar la pèrdua de lectors en aquesta franja d’edat, en què l’interès 
acostuma a desplaçar-se cap a altres activitats culturals.

L’any 2020 s’està reformulant amb el nom de «Llegeix-me» i la gestió corre a 
càrrec de la Institució de les Lletres Catalanes.

1. Quants joves han participat anualment entre 2017-20 en el programa?
El 2019, «Tens Insta? Explica un llibre» ha mogut a la participació 217 joves: 190 

de 3r i 4t d’ESO i 27 de 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

2. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 al programa «Fas 16 
anys, explica un llibre»?

L’any 2019, l’import assignat a la campanya Tens insta? «Explica un llibre» ha 
estat de 42.235,66 euros.

3. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 al programa «Fas 16 
anys, explica un llibre»?

L’any 2019, l’import executat a la campanya Tens insta? «Explica un llibre» ha 
estat de 42.235,66 euros.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 8 del Pla de lectura 2020
314-07704/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07704/12 us in-
formo del següent:

Segons el Pla de Lectura 2020 del Departament de Cultura, el programa «Fas 6 
anys, tria un llibre» consisteix en un regal d’un llibre de temàtica infantil als nens i 
nenes que fan 6 anys.

1. Quants nens i nenes s’han vist beneficiats anualment entre 2017-20 pel pro-
grama?

 

 

 
 
 
 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

Nombre d'infants de 6 anys censats 80.966 78.635 74.563 -
Nombre d'infants que hi han participat 31.657 33.447 34.159 -
% 39,1% 42,5% 45,8%

Infants beneficiats de la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre". 2017-2020
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2. Quantes llibreries hi ha adherides al programa «Fas 6 anys, tria un llibre»? 
Quin és l’equilibri en la seva distribució territorial?

3. Quin ha estat el pressupost assignat entre 2017-20 al programa «Fas 6 anys, 
tria un llibre»?

4. Quin ha estat el pressupost executat entre 2017-20 al programa «Fas 6 anys, 
tria un llibre»?

Barcelona, 15 de juny de 202
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 7 del Pla de lectura 2020
314-07705/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07705/12 us in-
formo del següent:

Segons el Pla de Lectura 2020 el Departament de Cultura, en coordinació amb 
el CLIJCAT, va assumir a partir de l’any 2017 la competència de coordinar, ampliar 
y aprofundir el programa «Municipi Lector».

 
 

 
  

Font: ICEC
2017 2018 2019 2020

Barcelona 200 239 272 -
Girona 30 32 35 -
Lleida 20 25 28 -
Tarragona 18 21 27 -
Total 268 317 362 -

Llibreries participants en la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre". 2017-2020

 
 
 
  

2017 2018 2019 2020
Ajut singular al Gremi de Llibreters.                   
Inclou compra de llibres i tasques de 
comunicació 438.018,85 € 450.000,00 € 500.000,00 € -

Font: ICEC
Pressupost assignat a la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre" . 2017-2020

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020
Ajut singular al Gremi de Llibreters.                   
Inclou compra de llibres i tasques de 
comunicació 438.018,85 € 450.000,00 € 476.006,80 € -

Pressupost executat de la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre" . 2017-2020
Font: ICEC
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1. Quin és el nivell de compliment assolit pel programa «Municipi Lector»?
La manca de dotació pressupostària ha fet que el programa «Municipi Lector» 

no hagi pogut assolir el desplegament previst en el Pla de Lectura 2020.

2. Quins nous municipis s’hi han adherit i en quina data?
Els municipis que formen part del programa i l’any d’adhesió són els següents: 

Almenar: 2008 
El Bruc: 2006-2011
Cassà de la Selva: 2017
Mollerussa: 2008 
Lliçà de Vall: 2010
Parets del Vallès: 2017
Súria: 2010

Tots els municipis continuen formant part del programa excepte el Bruc, que es 
va donar de baixa l’any 2011.

3. Quin ha estat el pressupost anual assignat entre 2017-20 a la iniciativa «Mu-
nicipi Lector»?

4. Quin ha estat el pressupost anual executat entre 2017-20 a la iniciativa «Mu-
nicipi Lector»?

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
mesura 4 del Pla de lectura 2020
314-07708/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07708/12 us in-
formo del següent:

És de domini públic que la candidatura a la Llista Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO de «Sant Jordi a Catalunya, 

 

 
 

 
  

Font: ICEC i ILC

2017 2018 2019 2020
23.535,00 € 18.020,00 € 35.734,00 € 19.700,00 €

Pressupost anual assignat a la iniciativa Municipi Lector. 2017-2020
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2017 2018 2019 2020

23.535,00 € 18.020,00 € 35.734,00 € -

Pressupost anual executat a la iniciativa Municipi Lector. 2017-2020



BOPC 634
30 de juny de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 138

festa del llibre i la rosa» ja té el suport del govern de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Cultura. Com demostra la documentació aportada com a 
annex a la present proposta, el Departament de Cultura de la Generalitat ha fet tot 
allò que està legalment i competencial al seu abast per donar suport a la candidatu-
ra. La proposta de candidatura va ser avaluada favorablement pel Consell Assessor 
del Patrimoni Cultural Català en la seva sessió del dia 21 de juny de 2017, però hem 
de tornar a recordar que la competència per elevar a la UNESCO les propostes de 
candidatures correspon, exclusivament, al Ministerio de Cultura y Deporte del go-
vern espanyol.

En data 7 de març de 2019 (registre de sortida 0391S, de 7 de març), la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, actuant com a organisme instructor del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va trametre la proposta de candida-
tura a la Direcció General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, pel 
seu coneixement i tramitació quan correspongui. El mateix dia, la proposta va ser 
avançada per correu electrònic.

En resposta al correu electrònic esmentat, els serveis tècnics del Ministerio de 
Cultura y Deporte van respondre que actualment, en relació a les candidatures d’im-
material, no s’estan estudiant nous expedients per a la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La raó de no estudiar-ne és que, 
a partir de les normes aprovades pel Comitè d’Immaterial el 2012 i 2013, diversos 
expedients d’Espanya es van quedar a la Secretaria sense estudiar i que fins que no 
s’acabin d’estudiar aquests expedients no s’obrirà el procediment de presentació de 
noves candidatures.

Actualment encara no hi ha data prevista.
S’adjunta, en annex, la següent documentació:
1. Acord del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, de 21 de juny de 

2017.
2. Resolució per la qual es presenta la candidatura de Sant Jordi a Catalunya, la 

festa del llibre i la rosa per ser inscrita a la Llista Representativa del Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la Humanitat, de 16 de juliol de 2018.

3. Carta de remissió de la proposta de candidatura a l’òrgan competent de l’Ad-
ministració General de l’Estat (Ministerio de Cultura y Deporte)

Quin és el pressupost assignat anualment entre l’any 2017 - 2020 perquè la festa 
de Sant Jordi sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO?

La possible inscripció a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat de la UNESCO de «Sant Jordi a Catalunya, la festa del llibre 
i la rosa» no és una iniciativa que requereixi una inversió econòmica específica. El 
procés de presentació de les candidatures per part dels estats és un procediment re-
glat per la mateixa UNESCO.

Dins de l’estat espanyol la Generalitat de Catalunya, en compliment de la legis-
lació vigent, realitza una tasca de suport, assessorament i acompanyament de les 
candidatures, a més de les estrictament legals: aprovació per part del Consell As-
sessor del Patrimoni Cultural Català) i remissió al ministerio. Tot això es realitza 
amb recursos personals propis del Departament de Cultura, i sense una assignació 
pressupostària específica, ni en el pressupost ordinari ni, en aquest cas, en el del Pla 
de la Lectura.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amortització de les 
infraestructures de l’empresa concessionària d’autopistes Abertis
314-07733/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07733/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-07734/12 a 314-
07736/12.

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.

L’actual regulació de l’Estat d’Alarma i el seu contracte concessional no contem-
pla la compensació per aquestes circumstàncies i molt menys d’allargament de la 
concessió. El Govern de la Generalitat ha estat clar en aquest punt de no perllongar 
la concessió d’Invicat a la finalització del seu termini en el proper any (31/08/21) i 
en coherència també ho ha reclamant al Govern de l’Estat pel que fa a la concessió 
d’ACESA que finalitza en la mateixa data.

La Generalitat, amb el consens dels Grups Parlamentaris, sectors socials i eco-
nòmics de Catalunya, té un model clar i homologable que es la Vinyeta, que supo-
saria una millora per a tots els usuaris i posaria fi al greuge que pateix Catalunya.

Barcelona, 16 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
l’empresa Abertis i el Govern d’Espanya amb relació al perllongament 
de la concessió de les autopistes de peatge AP-7, AP-2 o C-32
314-07734/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07733/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prioritat de la 
pròrroga de la concessió que demana l’empresa Abertis
314-07735/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07733/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga de la 
concessió de les autopistes AP-7, AP-2 o C-32
314-07736/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07733/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
aportada per Hard Rock per a sol·licitar una pròrroga per a la compra 
dels terrenys a l’Institut Català del Sòl
314-07776/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 tramita-
ció 314-07776/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-07777/12 a 314-
07785/12.

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

En primer lloc, el preu d’adquisició dels terrenys amb aprofitament privat inclo-
sos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats - CTI» del Pla Director 
urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Sa-
lou sector CTI continua sent de 120 M€.

En segon lloc, la societat BCN IR 3, SAU va trametre un escrit a l’Institut Cata-
là del Sòl (Incasòl), mitjançant el qual va sol·licitar l’ajornament de la compravenda 
dels terrenys en una data no més tard del 5 d’octubre de 2020, atès l’impacte econò-
mic que aquesta pandèmia internacional està ocasionant a aquesta societat i a les se-
ves filials. El termini 5 d’octubre de 2020 com a data límit per a donar compliment 
a l’acord de govern de 3 d’abril de 2020 es fixa en l’acord de govern de 28 d’abril de 
2020, prèvia sol·licitud de la societat BCN IR 3, SAU.

L’Incasòl va informar a la societat Mediterranea Beach & Golf Community 
SA de l’ajornament de la compravenda dels terrenys en una data no més tard del 5 
d’octubre de 2020.

Així mateix, el compromís de la societat BCN IR 3, SAU és el d’adquirir els ter-
renys amb aprofitament privat inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics 
Integrats - CTI» del Pla Director urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre 
Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, en una data no més tard del 5 d’octubre de 
2020.

L’Incasòl i la societat Mediterranea Beach & Golf Community SA han consen-
suat la compravenda dels terrenys en els mateixos termes i condicions previstos en 
la minuta d’escriptura pública de compravenda adjunta com annex 1 a l’acord de 
govern de 3 de març de 2020.

Finalment, el Govern, considera el projecte del CTI un projecte viable tant am-
bientalment d’acord amb el procés d’avaluació ambiental del PDU, com econòmica-

Fascicle quart
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ment d’acord amb el document d’avaluació econòmica i financera del PDU, i que es 
correspon a un projecte turístic integrat.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock l’ha 
informat que no té els 120 milions d’euros per a comprar els terrenys 
a l’Institut Català del Sòl
314-07777/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa ha 
estat informada de la pròrroga demanada per Hard Rock
314-07778/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si manté l’opció de 
compra sobre els terrenys de Criteria Caixa
314-07779/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa li 
ha demanat cap compensació per mantenir l’opció de compra dels 
seus terrenys
314-07780/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock ha 
aportat cap garantia que a la tardor haurà superat els impactes 
econòmics de la crisi
314-07781/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock 
garanteix la compra dels terrenys en el nou termini fixat
314-07782/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat 
ambiental del projecte de Hard Rock
314-07783/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat 
econòmica del projecte de Hard Rock
314-07784/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nou termini 
fixat per a la compra dels terrenys per Hard Rock ja estava previst en 
l’acord de la concessió
314-07785/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual 
no ha posat en marxa cap mecanisme d’ajuts per a pagar el lloguer 
dels habitatges no inclosos en el parc públic
314-07806/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

talunya dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07806/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-07807/12 i 314-
07808/12.

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.

En relació als ajuts al pagament del lloguer per a afectats per l’impacte econòmic 
i social de la Covid-19, s’informa que s’ha publicat la Resolució TES/1047/2020, de 
12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge 
habitual.

Així mateix, atesa l’escassa transferència de recursos per part de l’Estat, esta-
blerta en 14,5 milions d’euros, des del Govern de Catalunya, a través de carta en-
viada el 22 d’abril de 2020, s’ha manifestat al ministre de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana que és absolutament insuficient i que no permetrà donar resposta a 
totes les sol·licituds que es rebudes.

En aquest marc, el Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir no trans-
ferir a la línia d’ajut Covid-19 els recursos provinents del Plan Estatal de la Vivien-
da, que ja eren reduïts, destinats a altres programes de caràcter estratègic, com ara 
les prestacions ordinàries al pagament del lloguer o els ajuts a la rehabilitació, sense 
descartar que, en un futur, en funció de l’evolució de les altres línies sí que es pugui 
fer alguna transferència de recursos cap a la línia d’ajut Covid-19.

Tot i això i atesa l’escassa aportació estatal, el Govern de la Generalitat està es-
tudiant la possibilitat d’ampliar la dotació d’aquesta línia de subvencions, sempre 
tenint en compte la disponibilitat pressupostària i la necessitat de complir amb les 
obligacions econòmiques que generaran altres línies d’ajut al pagament del lloguer, 
com les prestacions ordinàries, les urgents, i les destinades a residents al parc públic 
gestionat per l’Agència de de l’Habitatge de Catalunya.

Finalment, la decisió de complementar la línia de subvencions al lloguer per a 
afectats econòmicament per l’impacte de la Covid-19 també pot ser presa per ajun-
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taments que, en funció de la seva disponibilitat pressupostària i de la realitat de 
l’habitatge de lloguer al seu municipi, puguin considerar oportú impulsar línies 
de subvenció que permetin arribar a més ciutadans dels que permet la dimensió 
actual de la línia impulsada a partir del Reial Decret-llei 11/2020 i l’Ordre estatal 
TMA/336/2020.

Barcelona, 16 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
desplegar un sistema d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat 
per a pagar el lloguer dels habitatges no inclosos en el parc públic
314-07807/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07806/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
les mesures aprovades en matèria d’habitatge
314-07808/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07806/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cessament del 
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
314-07897/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07897/12 us in-
formo del següent:

El cessament es va produir per l’encetament d’una nova etapa en el Departament 
d’Empresa i Coneixement vinculada al desenvolupament de les energies renovables. 
Les diferències sobre criteris tècnics van motivar aquest cessament.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris d’ajuts en la convocatòria de subvencions per al 
pagament del lloguer de l’any 2019
314-07901/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

talunya dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07901/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-07902/12 a 314-
07910/12.

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.

Les persones beneficiàries d’ajuts a la convocatòria de subvencions al pagament 
del lloguer de l’any 2019 han estat 52.073.

El nombre de sol·licituds registrades en les tres últimes convocatòries de subven-
cions al pagament del lloguer han estat 70.392 l’any 2017, 77.148 l’any 2018 i 86.723 
l’any 2019.

En relació al nombre de persones que l’any 2018 van ser beneficiàries d’ajuts al 
pagament del lloguer i que en la convocatòria del 2019 se’ls ha denegat s’informa 
que consten 16.990 sol·licituds que havien tingut resolució favorable l’exercici de 
2018 i no la van tenir l’exercici de 2019, essent els sol·licitants de 2018 que no es van 
presentar el 2019 un total de 20.624, mentre que les que van tenir resolució favorable 
el 2019 i no en van tenir el 2018 va ser de 1.541.

Els principals motius de denegació de la subvenció pel pagament del lloguer de 
la convocatòria de l’any 2019 han estat l’incompliment dels requisits definits a la 
convocatòria i l’exhauriment de la partida pressupostària prevista.

L’import de les prestacions al pagament del lloguer ha estat de 101.066.920,60 
euros, sense incloure els recursos destinats a prestacions econòmiques d’especial ur-
gència i a ajuts a residents del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Pel que fa als requisits per a la convocatòria de 2020 s’han definit a la Resolu-
ció TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per 
al pagament del lloguer, amb una convocatòria que s’ha obert mitjançant Resolució 
TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la conces-
sió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del 
lloguer per a l’any 2020.

En aquestes bases s’ha mantingut el límit d’ingressos mínims en el 0,6 de l’IRSC 
(4.780,638 euros per any atès que per a l’exercici de 2020 la Llei 4/2020, del 29 
d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 fixa el valor de 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 
euros anuals), amb la correcció que en els casos d’aquelles persones que tinguin 
despeses extraordinàries sobre els ingressos bruts de la declaració de l’IRPF que els 
facin reduir la base imposable de l’IRPF, podrà no considerar-se aquesta despesa a 
l’hora de valorar els ingressos mínims.

Així mateix, s’ha impulsat una convocatòria diferenciada per a persones grans 
on no s’exigeix cap requisit mínim.
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Els requisits es troben definits als articles 4 i 5 de la Resolució TES/986/2020, de 
8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim 
de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

Per altra banda, la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competi-
tiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, no supo-
sava l’activació de la convocatòria, que s’ha obert formalment mitjançant Resolució 
TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, 
en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament 
del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2020, per la qual cosa la Ge-
neralitat no ha «rebut» sol·licituds a dia d’avui.

No obstant això, i atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia de 
la Covid-19 i la seva afectació especial en aquest col·lectiu, s’informa que el Govern 
de la Generalitat, mitjançant Resolució de 27 de març de 2020, de la Presidència de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, té activat d’ofici, des d’aquella data, l’atorga-
ment de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, amb l’objec-
tiu d’avançar el pagament de les subvencions i atorgar-les a totes les persones majors 
de 65 anys sol·licitants de la convocatòria de l’any 2019 que compleixin els requisits 
de les bases de l’any 2020.

Aquesta mesura d’ofici impulsada per la Generalitat està implicant que, des del 
30 de març de 2020, les oficines locals d’habitatge –de forma telefònica i no presen-
cial– estiguin gestionant aquests ajuts amb aquestes persones de risc a causa de la 
situació provocada per la Covid-19, que es troben majoritàriament en confinament 
domiciliari.

El pressupost previst definit en la Resolució de 27 de març de 2020, ascendeix 
a 10 M€.

Finalment, per a l’exercici de 2020 s’ha previst atorgar d’ofici els ajuts a totes les 
persones majors de 65 anys sol·licitants de la prestació a la convocatòria de 2019 que 
compleixin els requisits establerts a la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones 
grans.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds registrades en les tres darreres convocatòries de 
subvencions per al pagament del lloguer
314-07902/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris d’ajuts per al pagament del lloguer del 2018 a qui se’ls va 
denegar en la convocatòria del 2019
314-07903/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
denegació de la subvenció per al pagament del lloguer de la 
convocatòria del 2019
314-07904/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
adjudicat als ajuts per al pagament del lloguer el 2019
314-07905/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual 
modificació dels requisits de les bases reguladores dels ajuts per al 
pagament del lloguer
314-07906/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requisits de la 
convocatòria dels ajuts per al pagament del lloguer del 2020
314-07907/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds rebudes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
participar en la convocatòria de la Resolució TES/662/2020, relativa a les 
subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge de la gent gran
314-07908/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris i el pressupost adjudicat amb relació a la convocatòria 
de la Resolució TES/662/2020, relativa a les subvencions per al 
pagament del lloguer de l’habitatge per a la gent gran
314-07909/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
denegar la convocatòria de les subvencions per al pagament del 
lloguer de l’habitatge per a la gent gran
314-07910/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07901/12.



BOPC 634
30 de juny de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de 
les comissions d’urbanisme amb relació als plans d’ordenació 
urbanística municipal
314-07922/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07922/12 us in-
formo del següent:

El passat 8 de maig, per encàrrec del seu president, es van convocar i celebrar a 
distància sessions extraordinàries de les Comissions Territorials d’Urbanisme.

El seu ordre del dia va incloure els expedients considerats indispensables per a 
la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis i, per tant, 
complien els requisits establerts als apartats 3r i 4t de la disposició addicional terce-
ra del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 modificada per l’article únic, 
apartat 4 del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, per a poder rehabilitar els ter-
minis suspesos per aplicació de la mateixa disposició addicional.

Barcelona, 16 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de 
les tramitacions de llicències ambientals perquè puguin ésser 
concedides les que corresponguin
314-07923/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07923/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya no tramita llicències ambientals, aquest és un tràmit 
que pertoca als Ajuntaments.

En relació a les Autoritzacions Ambientals que sí que tramita l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, s’informa que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19 estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió de tots els ter-
mes i terminis administratius. D’acord amb l’apartat 2n d’aquesta disposició addicio-
nal, la suspensió s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, d’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decreto 463/2020, de 14 de març, en el 
seu article 9 sobre els terminis administratius suspesos estableix:

«Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius 
que haguessin estat suspeses es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst 
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en una norma amb rang de Llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les 
seves pròrrogues.»

Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
accelerar i reforçar les taules d’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
en el món local
314-07937/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

talunya dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07937/12 conjuntament amb les número de tramitació 314-07938/12 i 314-
07939/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per conse-güent, 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 de la Generalitat manté actives diverses mesures per a millorar la ges-
tió de la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Socials i Econòmiques 
de Catalunya (en endavant, Mesa d’Emergències), així com també les meses locals, 
que són gestionades per un total d’onze ajuntaments, amb els quals l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) col·labora estretament.

Entre aquestes mesures, cal destacar que l’aprovació del Decret Llei 17/2019 ha 
permès ampliar l’abast de l’exercici del dret de tanteig i retracte al conjunt del terri-
tori, així com allargar la vigència sis anys més, fins el 2027, d’aquesta important eina 
per a l’ampliació dels parcs públics d’habitatge, incloent els parcs dels ajuntaments.

Així mateix, i també relacionat amb l’ampliació del parc d’habitatge social per 
a reduir la pressió sobre les meses d’emergència, l’AHC i l’Institut Català de Finan-
ces (ICF) mantenen obertes les línies de finançament per a operacions de tanteig i 
retracte i per a promoció d’habitatge protegit.

Alhora, es manté l’aposta pressupostària per les prestacions econòmiques d’es-
pecial urgència i pels ajuts ordinaris, que permeten evitar situacions de vulnerabili-
tat residencial o desnonaments, a més de la tasca mediadora impulsada a través del 
servei Ofideute.

Addicionalment, la Generalitat dóna compliment, en els casos en què és possi-
ble, a la previsió d’instar al Lloguer Social Obligatori previst a la normativa vigent, 
a més de mantenir operatiu el Programa 60/40 pel qual s’ofereix a l’ajuntament el 
co-finançament, amb un 60% per part de la Generalitat i un 40% per l’administració 
local i la família, per a casos amb resolució favorable de la Mesa d’Emergències en 
què no es disposi de solució a través de recurs residencial públic.

El reforç d’aquestes i altres eines, com ara el desplegament del conjunt de mesu-
res previstes al Decret Llei 17/2019 per al foment de l’ampliació del parc d’habitat-
ge social, incloent la possibilitat de construir allotjaments en sòls d’equipament en 
mans dels municipis, està pensat per a donar resposta a la necessitat de reduir els 
casos susceptibles d’entrar a les meses d’emergències i d’anar rebaixant el nombre 
de casos favorables pendents de lliurament d’habitatge.
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Així mateix, l’AHC reserva anualment la meitat dels 13 M€ que destina al pro-
grama de foment del parc de lloguer a promotors públics, els quals són en la seva 
totalitat municipals ja que l’Incasòl no participa d’aquest programa d’ajuts.

En conseqüència, els ajuntaments ja són beneficiaris del programa, i l’increment 
de recursos que seria desitjable seria possible si el Govern de l’Estat incrementés els 
recursos transferits en el marc del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Pel que fa a les Oficines Locals d’Habitatge, el passat 7 de maig de 2020 l’AHC 
va informar a les Oficines sobre l’activació de la Línia d’Ajut al Lloguer Covid-19, 
avançant que «el cost que tingui cada expedient tramitat no s’inclourà en el topall 
actualment definit a cada conveni entre l’Agència i l’Oficina, i que en conseqüència 
se sufragarà a través de la corresponent addenda que l’Agència es compromet a sig-
nar tant aviat com sigui possible».

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels 
ajuntaments com a beneficiaris en el Programa de foment del parc 
d’habitatges de lloguer
314-07938/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de 
les oficines locals d’habitatge per a atendre les necessitats i els 
serveis derivats de la crisi de la Covid-19
314-07939/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
econòmiques per a ajudar els joves a pagar el lloguer de l’habitatge 
durant i després de l’estat d’alarma
314-07950/12

Proponent: David Bertran Román, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07950/12 us in-
formo del següent:
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El Govern de Catalunya i el govern de l’Estat han impulsat mesures per a donar 
suport a les persones i unitats familiars que tenen dificultats en el pagament de l’ha-
bitatge a causa de l’impacte social i econòmic de la Covid-19 (atur, ERTO, pèrdua 
substancial d’ingressos, etc.), entre les quals es troben les persones joves que es tro-
bin en l’esmentada situació de vulnerabilitat.

Pel que fa a mesures per a reduir la despesa en habitatge a afectats per 
ERTO, atur, amb pèrdues substancials d’ingressos i situació de vulnerabilitat, la 
Generalitat ha establert la moratòria del pagament del lloguer d’habitatges i locals 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), a través de la Resolu-
ció TES/783/2020, de 23 de març, la vigència del qual s’ha establert fins al mes de 
juny, ampliable tres mesos més en el cas que s’acrediti una situació d’extrema vul-
nerabilitat.

Així mateix, mitjançant la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, s’ha activat 
la Línia d’Ajut al Lloguer Covid-19, amb subvenció de fins a 750 euros mensuals en 
funció del territori, durant 6 mesos, per als rebuts d’abril a setembre de 2020, i amb 
l’objectiu tant d’ajudar en el pagament total o parcial de la renda com en la cancel-
lació total o parcial del microcrèdit ICO. Amb un procediment de presentació pre-
feriblement telemàtica, la línia d’ajut es vehicula pel sistema de subvenció directa, 
resolent per ordre de presentació amb la documentació completa i correcta i fins a 
exhauriment de la dotació pressupostària.

Així mateix, les persones joves arrendatàries poden acollir-se, si no poden arri-
bar a un acord amb el propietari de l’habitatge, a les mesures derivades del Reial 
Decret-llei 11/2020, que preveu que, en habitatges de grans tenidors, el propietari 
ha d’oferir o una moratòria del lloguer mentre duri l’estat d’alarma i fraccionada en 
fins a 3 anys, o la reducció d’un 50% de la renda durant l’estat d’alarma, prorroga-
ble 4 mesos.

Alhora, pel que fa a habitatges de petits tenidors, l’esmentada norma preveu una 
línia de microcrèdits ICO per finançar el lloguer de 6 mesos, amb un màxim de 900 
euros mensuals i a retornar en 6 anys sense interessos. Finalment, les persones joves 
arrendatàries, com el conjunt de la població, s’han pogut acollit a la pròrroga dels 
contractes de lloguer durant 6 mesos per als contractes que finalitzessin durant l’es-
tat d’alarma, d’acord amb l’article 2 de l’esmentat Reial Decret-llei.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autòpsies practicades a la província de Lleida del 14 de març ençà
314-07987/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07987/12 us in-
formo del següent:
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Al Centre de Patologia Forense de la Divisió de Lleida de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya s’han realitzat 44 autòpsies judicials, en el 
període comprès entre el 14 de març fins al 24 de maig de 2020.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent que han estat de baixa 
laboral del 14 de març ençà
314-07994/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-07994/12 us tra-
meto les dades relatives al nombre de treballadors del CP Ponent que han estat de 
baixa laboral del 14 de març ençà: 

Criteris d’extracció: 
– Data d’extracció: 21.05.2020.
– Període: incidències actives durant el període 14.03.2020 fins a 21.05.2020. Es 

desglossen entre: 

 

 

QUADRE 1. Recompte d'incidències actives al CP PONENT           

Període de referència: 14.03.2020 / 21.05.2020 TIPUS D'INCIDÈNCIA FUNCIONARI                     INTERI                         
LABORAL 
INDEFINIT              

LABORAL 
TEMPORAL               TOTAL 

1. Iniciades amb anterioritat a 14.03.2020 ACCIDENT LABORAL               1     1 2 

  ACCIDENT NO LABORAL            3 1   4 

  MALALTIA COMUNA                22  1  23 

Subtotal 1   26 1 1 1 29 
2. Iniciades amb data igual o posterior a 
14.03.2020 ACCIDENT LABORAL               50 4   2 56 

  MALALTIA COMUNA                26 1   27 

Subtotal 2   76 5   2 83 

TOTAL   102 6 1 3 112 

       
       
       
QUADRE 2. Recompte de dies d'incidència activa           

Període de referència: 14.03.2020 / 21.05.2020 TIPUS D'INCIDÈNCIA FUNCIONARI                     INTERI                         
LABORAL 
INDEFINIT              

LABORAL 
TEMPORAL               TOTAL 

1. Iniciades amb anterioritat a 14.03.2020 ACCIDENT LABORAL               69     35 104 

  ACCIDENT NO LABORAL            116 69   185 

  MALALTIA COMUNA                1.402  70  1.472 

Subtotal 1   1.587 69 70 35 1.761 
2. Iniciades amb data igual o posterior a 
14.03.2020 ACCIDENT LABORAL               949 63   25 1.037 

  MALALTIA COMUNA                742 51   793 

Subtotal 2   1.691 114   25 1.830 

TOTAL   3.278 183 70 60 3.591 
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1. Les iniciades amb anterioritat a 14.03.2020, però que estan actives durant el 
període de referència.

2. Les iniciades amb data igual o posterior a 14.03.2020.
– Tipus d’incidència: malaltia comuna, accident laboral i accident no laboral.
– Centre de treball: Centre Penitenciari de Ponent (l’adscripció a aquest centre 

penitenciari és en la data d’inici de la incidència).
– Tipus de personal: Funcionari, interí, laboral indefinit i laboral temporal (In-

clou tot el personal actiu al CP Ponent: plantilla, substitucions i reforços).
– Quadre 1. Recompte d’incidències actives durant el període de referència 

14.03.2020 / 21.05.2020.
– Quadre 2. Recompte de dies: dies d’incidència activa dins el període de refe-

rència 14.03.2020 / 21.05.2020

Barcelona, 17 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del 
personal del Centre Penitenciari de Ponent arran de la crisi per la 
Covid-19
314-07995/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07995/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-08071/12 i 314-
08172/12

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporci-
onar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

En tots els centres penitenciaris de Catalunya s’han adoptat mesures per a reduir 
l’absentisme, garantir la prestació del servei i protegir la salut dels treballadors.

Durant la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s’ha produït un increment 
del nombre de baixes per incapacitat temporal, moltes d’elles relacionades o deriva-
des de la Covid-19, i també dels permisos per deure inexcusable.

Per a contrarestar aquest increment de l’absentisme i garantir la correcta presta-
ció del servei penitenciari, s’han aprovat les mesures següents:

– Suspensió de tots els permisos i vacances, excepte dels permisos per hospi-
talització, malaltia grau, accident o mort de familiars, així com els previstos a la 
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i orga-
nitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

– Reorganització dels torns de treball del personal dels centres penitenciaris:
• Personal d’oficines amb horari no subjecte a torns: es van constituir dos equips 

de treball que havien de prestar serveis en dies alterns.
• Personal de l’àmbit de rehabilitació (psicòlegs, juristes, educadors socials i tre-

balladors socials): es van constituir dos equips de treball que havien de prestar ser-
vei en dies alterns.
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• Personal de rehabilitació que treballa durant el cap de setmana: també es van 
constituir dos equips que havien de prestar serveis en dies alterns durant el cap de 
setmana, assegurant la prestació horària.

• Pel personal de servei interior es van adoptar les mesures següents:
∙ Els professionals que ocupen llocs de treball de genèric/a àrea mixta vi-

gilància (GAMV), genèric/a àrea mixta prestacions (GAMP) i cap d’unitat de 
servei interior (CUSI), poden fer horari de 2 i 1/2 (modalitat horària en la qual 
el personal treballa 5 torns en dos dies i mig, enlloc de 5 torns de dilluns a di-
vendres (5/2) o 5 torns en 4 dies (4/3) fins que s’aixequi la situació d’alarma co-
munitària).

∙ Els funcionaris genèric/a àrea mixta prestacions (GAMP) hauran de prestar 
servei en aquelles unitats que sigui necessari segons les necessitats del servei i 
indicacions de la direcció del centre. Per tant, poden quedar adscrits a qualsevol 
mòdul. En qualsevol cas, sempre s’hauran de respectar les adaptacions de lloc de 
treball autoritzades a aquests professionals.
– Autorització, amb caràcter excepcional, de la realització de serveis extraordi-

naris al personal de servei interior, especialment per a cobrir els serveis de nit.
– Substitució d’incapacitats temporals i nomenament de reforços:
• Al Centre Penitenciari Ponent s’han substituït 12 baixes per incapacitat tempo-

ral de personal del servei interior i s’han nomenat 2 animadors/es socioculturals per 
excés o acumulació de tasques.

• Al centre Penitenciari Puig de les Basses s’han substituït 11 baixes per incapa-
citat temporal (6 de personal del servei interior, 1 de personal laboral, 1 de perso-
nal d’oficines i 3 de personal de tractament) i s’han nomenat 10 reforços per excés 
o acumulació de tasques (8 reforços de personal del servei interior i 2 reforços de 
personal de tractament).

• Al Centre Penitenciari Mas d’Enric s’han substituït 12 baixes per incapacitat 
temporal de personal del servei interior i s’han nomenat 8 reforços per excés o acu-
mulació de tasques (5 reforços de personal del servei interior, 1 reforç de personal 
laboral i 2 reforços de personal de tractament).

Barcelona, 17 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de renda garantida de ciutadania que ha rebut el Servei 
d’Ocupació Pública de Catalunya des de l’inici del confinament
314-08022/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-08022/12 juntament amb les: 314-08023/12 i 314-08024/12.

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.

Des del 16 de març fins el 29 de maig de 2019 s’han rebut un total de 10.039 sol-
licituds de renda garantida de ciutadania.
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En relació a les cites prèvies, van quedar pendents 1.457 sol·licituds. No obstant 
això, aquestes ja estan tramitades. El 20 d’abril es va reiniciar el procés de tramita-
ció via telèfon. Per tant, no hi ha cites pendents del període que va del 16 de març al 
20 d’abril, estan totes tramitades.

En aquests moments, totes les sol·licituds que han arribat estan a l’agenda i s’es-
tan tramitant segons el previst.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cites prèvies per 
a tramitar la renda garantida de ciutadania que van quedar pendents 
pel confinament
314-08023/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08022/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Servei 
d’Ocupació Pública de Catalunya de donar cita a les sol·licituds de 
renda garantida de ciutadania rebudes durant el confinament
314-08024/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08022/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autòpsies practicades a la província de Girona del 14 de març ençà
314-08063/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-08063/12 us in-
formo del següent:

Al Centre de Patologia Forense de la Divisió de Girona de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya, s’han practicat 68 autòpsies judicials, en el 
període comprès entre el 14 març i el 26 de maig de 2020.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del 
personal del Centre Penitenciari Puig de les Basses arran de la crisi 
per la Covid-19
314-08071/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07995/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la seguretat davant la Covid-19 en el servei 
ferroviari interprovincial
314-08081/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-08081/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat a l’hora de determinar les condicions 
de prestació dels serveis ferroviaris interprovincials, com a la resta de serveis de 
transport públic compleix en tot moment les mesures establertes per les autoritats 
sanitàries que en cada moment resultin d’aplicació per tal de garantir tant la segure-
tat dels usuaris com del personal de les empreses operadores, tal i com s’ha vingut 
fent durant tot aquest període d’afectació per la pandèmia del Covid-19.

En aquest sentit l’oferta de serveis de transport públic cal considerar-la de forma 
conjunta entre els serveis de tren i de bus de forma que en tot moment es treballa 
per a assegurar que aquesta oferta conjunta ofereix una resposta adequada a les ne-
cessitats de mobilitat de cada àmbit territorial.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn cultural i 
social de les subvencions concedides per la Institució de les Lletres 
Catalanes el 2008
314-08126/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 68833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-08126/12 us in-
formo del següent:
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1. Quin va ser el retorn cultural i social de les subvencions concedides l’any 2008 
per part de la ILC?

L’obligació d’elaborar i fer pública una auditoria biennal sobre la repercussió 
cultural i el retorn social de les subvencions concedides en l’àmbit de la promoció 
de les lletres catalanes apareix per primera vegada mitjançant la modificació de la 
Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les 
Lletres Catalanes per l’article 69 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de rees-
tructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. Aquesta llei és 
vigent des del 31 de desembre de 2011 i, per tant, l’any 2008 no es va elaborar cap 
estudi específic sobre el retorn cultural i social de les subvencions concedides per 
la ILC durant aquell exercici. L’última auditoria biennal sobre la repercussió cultu-
ral i el retorn social de les subvencions concedides en l’àmbit de la promoció de les 
lletres catalanes, que ateny el bienni 2017-2018, es va fer públic el gener de 2019 i 
és consultable en línia a l’adreça: https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/04-ajuts/
Arxius/2020_auditoria_ajuts_ILC.pdf

2. Quin és motiu dels honoraris de direcció dels comissaris dels actes commemo-
ratius i dels espectacles de la Fira d’espectacles literaris (Litterarum) abonats el 2018, 
que varien entre 10.000 i els 15.000 euros i que no van ser aprovats per la junta de go-
vern de la ILC?

Els honoraris dels comissaris de les commemoracions de Govern de l’àmbit de 
lletres són la suma d’una relació d’actuacions (elaboració d’un programa d’actes, 
preparació del dossier de premsa de la presentació de la commemoració, disseny de 
l’acte institucional, preparació de material per al web de la commemoració, comis-
sariat d’una exposició itinerant per a les biblioteques, realització d’un paquet de deu 
conferències, etc.) agrupades sota el concepte comú de comissariat, cadascuna de 
les quals està quantificada, de tal manera que les característiques concretes de cada 
commemoració permeten modular l’encàrrec del comissariat en funció de les actua-
cions concretes que són necessàries per a aquella commemoració. La contractació 
del comissariat es porta a terme amb el previ informe del director o directora de 
la ILC, justificant la idoneïtat de la persona seleccionada, i la designació per escrit 
del titular o la titular del Departament de Cultura. Atenent l’experiència dels anys 
anteriors, en sessió de la Junta de Govern de la ILC reunida el 13 de juny de 2019, 
la retribució dels comissaris va quedar fixada a la taula de tarifes de la ILC per un 
import d’entre 10.000 € i 14.800 € i l’import exacte que acaba percebent el comissari 
és resultat de la suma de les actuacions concretes que li són encarregades.

La tasca de direcció de la Fira d’Espectacles Literaris de Móra d’Ebre (Litte-
rarum) comporta una dedicació prolongada, al llarg de l’any, tant de preparació en 
els mesos precedents com de tancament i avaluació en els mesos posteriors. És per 
aquest motiu que la retribució del director/a de Litterarum s’ha acostumat a equipa-
rar a la d’un comissariat de commemoració literària i es contracta, també, mitjan-
çant informe del director o directora de la ILC, justificant la idoneïtat de la persona 
seleccionada. També en sessió de la Junta de Govern de la ILC reunida el 13 de juny 
de 2019, la retribució de la tasca de direcció de Litterarum va quedar fixada a la tau-
la de tarifes de la ILC per un import d’entre 10.000 € i 14.800 €.

3. Quines mesures prendrà la ILC per regularitzar els pagaments als autors parti-
cipants en els programes Lletres a les aules i Lletres en viu, que segons la sindicatura 
de comptes no són despeses de subministraments i serveis sinó subvencions concedides 
als centres participants en els programes, que s’han atorgat sense seguir el procedi-
ment establert en la normativa de subvencions?

Els programes Lletres a les aules i Lletres en viu es van idear per donar resposta 
a diversos dels objectes i funcions determinats per la Llei 20/1987, de 12 de novem-
bre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes. En primer 
lloc, a l’objecte «Donar suport als escriptors en llengua catalana i a les associacions 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/04-ajuts/Arxius/2020_auditoria_ajuts_ILC.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/04-ajuts/Arxius/2020_auditoria_ajuts_ILC.pdf
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del sector» (art. 2d). En segon lloc, a la funció «Promoure, en col·laboració amb els 
organismes corresponents, la presència de la literatura i la dels escriptors catalans 
en el sistema educatiu» (art. 3f). Tots dos programes, doncs, responen primordial-
ment a l’objectiu de garantir la presència d’escriptors catalans en el sistema educatiu 
(Lletres a les aules) i en les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya (Lletres en viu).

Al llarg dels anys, tots dos programes han anat creixent fins arribar a la quantitat 
d’unes 800 visites anuals sumant tots dos programes, la qual cosa ha provocat que, 
malgrat l’increment progressiu dels recursos destinats a tots dos programes, s’ha-
guessin de començar a excloure peticions de visites tant a centres educatius com a 
biblioteques i, en conseqüència, s’haguessin d’introduir criteris de selecció per prio-
ritzar les peticions. Això, sumat al fet que, formalment, tots dos programes tenen 
diversos punts en comú amb la tramitació d’una subvenció (entitat que sol·licita la 
visita d’un autor, concessió o denegació per part de la ILC, retribució a l’autor per 
dur a terme la visita) fa plausible la interpretació que la Sindicatura de Comptes, se-
gons la qual, aquests dos programes, a dia d’avui, ja no tenen cabuda dins el marc 
de serveis i subministraments (capítol 2), com la resta de programes impulsats per 
la ILC, sinó que convé donar-los tractament de subvencions, amb el benentès que, 
en qualsevol cas, es tractaria de subvencions en espècie, atès que mai, en cap dels 
dos programes, s’ha retribuït ni el centre educatiu ni la biblioteca sol·licitant, sinó 
sempre, directament, l’autor que hi feia la visita.

Des del segon semestre de 2019, la ILC ha portat a terme una revisió a fons de 
tots dos programes amb l’objectiu de permetre’n la viabilitat i el creixement a llarg 
termini. A continuació detallem les actuacions que s’han seguit fins al moment pre-
sent per a cadascun dels dos programes i l’estadi final al qual es pretén arribar al 
llarg dels propers mesos.

Lletres a les aules. Per primera vegada, la relació de visites previstes per a l’any 
2020, fruit de l’aplicació de criteris d’equilibri territorial, limitació de repetició d’au-
tors, priorització dels centres educatius d’alta complexitat i zones escolars rurals 
(ZER), ha estat aprovada en reunió de Junta de Govern de la ILC el 21 de novem-
bre de 2019 i sotmesa novament a aprovació actualitzada (amb canvis mínims) de la 
Junta de Govern el 19 de desembre de 2019. L’aprovació d’aquesta relació de visites 
no equival, naturalment, a una resolució de subvenció, però proporciona una solució 
transitòria mentre s’avança per reconvertir a fons el programa.

Paral·lelament, s’ha iniciat un procés per donar una nova configuració al progra-
ma conjuntament amb la Direcció General de Currículum i Personalització del De-
partament d’Educació. L’objectiu que es persegueix és recuperar la implicació que 
anys enrere el Departament d’Educació havia tingut amb el programa Lletres a les 
aules i convertir-lo en un programa compartit mitjançant un acord interdepartamen-
tal en virtut del qual el Departament de Cultura transferirà al Departament d’Edu-
cació la dotació pressupostària del programa actual i el Departament d’Educació hi 
sumarà una dotació addicional que permeti al programa créixer progressivament. El 
Departament d’Educació assumirà, mitjançant els Centres de Recursos Pedagògics 
(CRPs), la priorització dels centres que convé que es beneficiïn de les vistes dels au-
tors, així com la gestió de la contractació dels autors. Des de la ILC s’assumiran les 
funcions de seguiment i assessorament en la selecció dels autors i dels títols tractats 
a les aules, així com d’acompanyament dels autors i d’avaluació qualitativa del pro-
grama en termes d’aprofitament del foment de la lectura. La ILC posarà igualment 
en marxa una planificació de les visites dels autors que permeti coordinar-la amb el 
màxim nombre d’agents d’arreu del territori (serveis territorials del Departament de 
Cultura, biblioteques, llibreries...), especialment en aquells casos en què la visita de 
l’autor impliqui un desplaçament geogràfic notable i tingui especial sentit coordinar 
la visita a l’escola amb la presència en altres equipaments.
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Lletres en viu. El programa de visites d’autors als clubs de lectura de les bibliote-
ques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha estat també objecte 
d’un profund replantejament. Per primera vegada, el 2019 es va fixar un termini de 
recepció de sol·licituds (17 de desembre de 2019) per visites d’autors a biblioteques 
durant el 2020. Això va permetre que la relació de sol·licituds acceptades fos sot-
mesa a aprovació de la Junta de Govern el 19 de desembre de 2019. La selecció s’ha 
portat a terme tenint en compte dos criteris: 1) Informació proporcionada en el mo-
ment de fer la sol·licitud (s’ha donat prioritat a les biblioteques que sol·licitaven un 
autor i obra concretes, mentre que no se n’ha donat a totes aquelles que no especifi-
caven quin autor volien convidar) i 2) Ordre de recepció de sol·licituds. Això ha per-
mès resoldre favorablement totes les sol·licituds de les biblioteques que especificaven 
l’autor que volien convidar i atendre, per ordre d’arribada de les sol·licituds, aquelles 
que encara no ho havien decidit en el moment de fer arribar la petició.

Com en el cas de Lletres a les aules, aquesta aprovació de la relació de visites per 
part de la Junta de Govern no equival, encara, a una resolució de concessió d’acord 
amb la normativa de subvencions, però igualment es converteix en una mesura tran-
sitòria prèvia a l’estadi següent, que, en aquest cas, passa per la conversió del pro-
grama en una línia de subvencions impulsada per la ILC i tramitada, com totes les 
subvencions de l’àmbit de lletres, mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural. La previsió és treballar en la redacció de les bases que regulin aquesta nova 
línia de subvencions entre els mesos de març i maig, de manera que la Junta de Go-
vern de la ILC les pugui aprovar en la seva sessió del mes de juny i, posteriorment, 
puguin ser sotmeses a revisió dels Serveis Jurídics del Departament de Cultura i 
aprovats pel Consell d’Administració de l’OSIC entre setembre i octubre de 2020. 
Això permetria convocar per primera vegada la nova línia de subvencions el mes de 
març de 2021. Aquesta línia de subvencions tindrà un caràcter de concurrència no 
competitiva, de manera que estarà oberta, aproximadament, entre març i novembre 
de cada any i permetrà a les biblioteques tramitar la seva sol·licitud al llarg dels nou 
mesos durant els quals la convocatòria estarà oberta. A diferència del model actual, 
en què la ILC assumeix directament el pagament de l’autor, la nova línia de subven-
cions anirà dirigida a les biblioteques, que seran les que assumiran el pagament de 
l’autor d’acord amb una taula tarifària tancada, que tindrà en compte no només el 
preu unitari per visita a cada club de lectura sinó també la distància entre el domicili 
de l’autor i la biblioteca, per afavorir màximament l’equilibri territorial i la mobilitat 
dels escriptors arreu del país.

4. Quins són els criteris per incloure autors o autores en el catàleg de la ILC? Ha 
aprovat la ILC un procediment per gestionar la base de dades que s’ajusti a la Llei 
39/2015?

Actualment, la bossa d’autors del programa Lletres a les aules està formada per 
314 autors i s’alimenta de les sol·licituds dels propis autors per formar-ne part. L’úni-
ca condició requerida per admetre la inclusió dels autors en el catàleg és tenir més 
d’una obra de ficció publicada en editorials amb recorregut comercial (s’exclouen 
les autoedicions) i escrites originalment en català, la qual cosa comporta l’admissió 
de la pràctica totalitat de les sol·licituds d’inclusió rebudes. En cas d’autors amb una 
sola obra publicada de Literatura Infantil i Juvenil, es prenen en consideració altres 
aspectes com ara les crítiques publicades a la revista Faristol (revista especialitzada 
en LIJ) o els premis que l’obra publicada hagi pogut obtenir.

El procediment mitjançant el qual la ILC preserva el principi d’informació de 
drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal tal com el preveu l’arti-
cle 28.3 de la Llei 39/2015 es troba contingut en el document següent: https://cultu-
ra.gencat.cat/web/.content/ilc/02-institucio/02– proteccio-dades/03-info-tractament/
arxius/gestioActivitatsILC.pdf

https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/02-institucio/02-%20proteccio-dades/03-info-tractament/arxius/gestioActivitatsILC.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/02-institucio/02-%20proteccio-dades/03-info-tractament/arxius/gestioActivitatsILC.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/02-institucio/02-%20proteccio-dades/03-info-tractament/arxius/gestioActivitatsILC.pdf
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5. Quines mesures prendrà la ILC per regularitzar les despeses dels programes Fes-
tival nacional de poesia i Fira d’espectacles (Litterarum) que segons considera la Sin-
dicatura de Comptes constitueixen subvencions directes atorgades als ajuntaments de 
Sant Cugat de Vallès i de Mora d’Ebre, respectivament, sense seguir el procediment es-
tablert per la normativa vigent?

Des de la seva primera edició (2000), la Institució de les Lletres Catalanes ha es-
tat directament implicada en la coorganització del Festival nacional de poesia amb 
el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Una tècnica del Teatre Auditori i un 
tècnic de la ILC han treballat en totes les edicions del festival en l’elaboració per-
fectament coordinada de tota la programació i sempre s’ha presentat el Festival com 
una iniciativa conjunta de la ILC i l’Ajuntament de Sant Cugat, que hi han aportat 
els recursos tan humans com pressupostaris de manera paritària. És cert que aquesta 
col·laboració no s’havia arribat a formalitzar mai mitjançant cap conveni i, per això, 
l’edició de 2019 va tenir lloc sota la cobertura legal d’un conveni marc entre l’Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès i la Institució de les Lletres Catalanes.

D’altra banda, l’actual direcció de la ILC ha considerat que, si bé és cert que en 
el moment de néixer el Festival nacional de poesia, atesa l’escassa existència de fes-
tivals poètics arreu del país, era justificat que la ILC en promogués i organitzés un 
directament, en l’actualitat, el panorama de festivals literaris i poètics arreu del país 
fa aconsellable que sigui el Teatre Auditori de Sant Cugat qui n’assumeixi la pro-
gramació i l’organització, amb el suport adient per part de la ILC mitjançant con-
currència a la línia d’ajuts per a la realització d’activitats de promoció i difusió de 
la literatura en català.

Quant a Litterarum, es tracta d’una fira d’espectacles literaris que representa un 
cas únic i singular, i que és considerada estratègica pel Departament de Cultura (ve-
gi’s, per exemple, Pla de Lectura 2020, cap. 3, p. 75: «Reforç del suport a fires del 
llibre estratègiques: Setmana del Llibre en Català, Saló del Còmic de Barcelona, 
Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya i Litterarum– Fira del Llibre Ebrenc»). 
Litterarum és un aparador vital per donar a conèixer als programadors d’arreu del 
país espectacles literaris de petit format que constitueixen un instrument de difusió 
indispensable del patrimoni literari català i amb una capacitat molt important d’im-
plementació tant en petits teatres com en biblioteques, llibreries i centres culturals 
amb una capacitat d’espai i disponibilitat pressupostària limitada. És per aquest mo-
tiu que la Institució de les Lletres Catalanes va assumir l’any 2014 la coorganització 
d’aquest esdeveniment juntament amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre, assumint-ne 
les despeses de manera paritària i aportant-hi un tècnic de la ILC i un de l’Ajunta-
ment per cobrir de manera coordinada les necessitats del programa.

Per formalitzar aquesta col·laboració, el maig del 2020 s’ha signat un conveni 
marc (2020-2023) i d’un conveni específic per a la l’edició 2020 entre l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre i la Institució de les Lletres Catalanes.

6-7-8. Quin número de contractes ha adjudicat la generalitat i les entitats del sec-
tor públic de l’Administració de la Generalitat l’any 2018? Quin número d’aquests con-
tractes són contractes menors? Quin tant per cent del total de pressupost contractat 
representen els contractes menors respecte la resta de contractacions? Quin número de 
contractes ha adjudicat la generalitat i les entitats del sector públic de l’Administració 
de la Generalitat l’any 2019? Quin número d’aquests contractes són contractes me-
nors? Quin tant per cent del total de pressupost contractat representen els contractes 
menors respecte la resta de contractacions? Quin número de contractes ha adjudicat 
la generalitat i les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat l’any 
2020? Quin número d’aquests contractes són contractes menors? Quin tant per cent 
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del total de pressupost contractat representen els contractes menors respecte la resta 
de contractacions?

A títol informatiu es fa constar que, en compliment del que disposen la legisla-
ció de contractes del sector públic i l’article 13 de la Llei 19/2014, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, tots els contractes formalitzats pels de-
partaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic es publiquen al Re-
gistre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC): http://economia.
gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_con-
tractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/

Aquest Registre està sindicat amb el Registre Públic de Contractes de l’Estat. En 
ell es pot trobar tota la informació contractual de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic corresponent als darrers cinc anys, sense necessitat d’identificació 
prèvia per tal d’obtenir la informació que es desitgi. El Registre té un cercador de 
contractes. En relació a contractes anteriors als darrers cinc anys es pot sol·licitar la 
informació corresponent mitjançant un formulari i prèvia identificació.

En concret, pel que fa a la informació sol·licitada, les dades són les següents:
L’any 2018, el conjunt de l’activitat contractual, ha suposat un total de 189.403 

contractes, dels quals 171.454 han estat contractes menors. Aquests representen un 
8,4% del pressupost total de l’activitat contractual durant l’any.

L’any 2019 el conjunt de l’activitat contractual, ha suposat un total de 214.507 
contractes, dels quals 192.754 han estat contractes menors. Aquests representen un 
7,1% del pressupost total de l’activitat contractual durant l’any.

Pel que fa a la contractació de l’any 2020, s’ha realitzat la consulta a l’RPC, el 
dia 3 de juny de 2020, per tal de conèixer la contractació informada fins a aquesta 
data. Consten informats a l’RPC, 21.457 contractes, dels quals 11.861 són contrac-
tes menors. Aquests representen un 1,7% del pressupost total adjudicat i informat a 
l’RPC. Tot i això, i degut a que els contractes s’informen a l’RPC amb posterioritat 
a la seva formalització, no es disposa de dades definitives fins que finalitza l’any en 
curs i es validen i tanquen les dades de l’RPC. Es tracta per tant, d’unes dades pro-
visionals que evolucionaran durant el decurs de l’any.

Aquestes dades poden consultar-se també a l’Informe anual de l’activitat con-
tractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 
publicat a la pàgina web de la Direcció General de Contractació Pública (DGCP).

9. Quines mesures prendrà la ILC per regularitzar els contractes menors adjudicats 
de forma successiva a cinc adjudicataris incomplint l’article 86.2 del TRLCSP i l’arti-
cle 118 de la LCSP tal i com acredita la sindicatura de comptes a l’apartat 2.6 de l’in-
forme 2/2020 sobre l’exercici 2008 de la ILC?

Dels cinc adjudicataris que van ser objecte de contractes menors successius du-
rant els exercicis 2016, 2017 i 2018, només un (LD, Empresa de Limpieza y Des-
infección SA) ha estat contractat l’any 2020 per a realització de la neteja anual de 
la seu de la ILC i, com en els anys anteriors, mitjançant un contracte menor per un 
import de 7.716 € (IVA exclòs).

Tot i la interpretació que la Sindicatura de Comptes fa en relació a la contracta-
ció d’aquesta empresa, considerem que no és sostenible la consideració d’incompli-
ment de l’article 86.2 del TRLCSP i, molt menys encara, l’article 118 de la LCSP, 
que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, dos mesos després d’haver-se efectuat 
l’últim dels tres contractes esmentats. Ni aquests dos ni cap altre precepte en matè-
ria de contractació pública no impedeix la reiteració de la contractació d’un mateix 
proveïdor per a objectes contractuals diferents en exercicis pressupostaris diferents, 
o d’un mateix proveïdor per a objectes contractuals recurrents però en exercicis 
pressupostaris diferents. La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals preveu 
explícitament aquesta possibilitat i la regula de la forma següent: «La formalització 
de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/acces-public-/
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un període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors amb 
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius requereix l’emissió d’un in-
forme justificatiu per part de l’òrgan de contractació, en el cas de serveis i subminis-
traments superiors a 5.000 €, IVA exclòs, i en el cas de contractes d’obra d’un import 
superior a 12.000 €, IVA exclòs.» (art. 159/1.3).

10. Quines mesures prendrà la ILC per justificar i regularitzar la contractació del 
servei de moderació del Fòrum Ploma Què llegeixes ja que les ofertes no tenien regis-
tre d’entrada i l’oferta de l’adjudicatària és de data posterior a les altres dues ofertes 
presentades tal i com acredita la sindicatura de comptes a l’apartat 2.6 de l’informe 
2/2020 sobre l’exercici 2008 de la ILC.

La moderació del Fòrum Ploma Què llegeixes es va contractar per últim cop 
l’any 2018.

11. Quines mesures prendrà la ILC per corregir l’omissió del preceptiu informe de 
contractació segons l’article 118.1 de la LCSP en els onze expedients revisats per la sin-
dicatura de comptes a l’apartat 2.6 de l’informe 2/2020 sobre l’exercici 2008 de la ILC 
als quals era d’aplicació aquesta norma?

Des de primer de gener de 2020, la Institució de les Lletres Catalanes ha comen-
çat a utilitzar una nova aplicació, el Gestor Electrònic d’Expedients de Contracta-
ció (GEEC), que a més d’integrar-se amb el sistema econòmic financer, GECAT, 
determina els circuits de tramitació segons les diverses tipologies i procediments 
que recullen les lleis de contractes, i incorpora la gestió documental de l’expedient 
de contractació. En aquest sentit, un dels canvis significatius que incorpora aquest 
gestor és la necessitat d’iniciar qualsevol expedient de contractació mitjançant un 
informe justificatiu de la necessitat de la despesa signat per l’òrgan ordinari de con-
tractació (director/a de la ILC). Només un cop aquest informe ha estat signat i intro-
duït al GEEC és possible procedir a la signatura de la resolució d’adjudicació de la 
despesa a partir del pressupost o pressupostos rebuts per a la provisió del servei. En 
el procediment anterior, que es fonamentava únicament en l’ús del GECAT, s’incor-
porava un breu informe justificatiu de la necessitat de contractació en la resolució 
d’adjudicació de la despesa però no es separava l’informe previ i la resolució d’adju-
dicació. La tramitació de la totalitat de la contractació de la ILC mitjançant GEEC 
des de principis de 2020 garanteix en el 100% dels casos l’existència de l’informe 
preceptiu de contractació.

Barcelona, 8 de juny 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del 
personal del Centre Penitenciari Mas d’Enric arran de la crisi per la 
Covid-19
314-08172/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07995/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Informe de 
fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, 
corresponent a l’exercici del 2018
314-08240/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 314-08240/12 us in-
formo del següent:

1. En relación al importe que debía satisfacer la Institució de les Lletres Catalanes, 
y no el Departament de Cultura para el pago de planificación lingüística, ¿Con cargo 
a qué partida presupuestaria se ha llevado a cabo? ¿A cuánto asciende dicho importe?

No consta que ni el Departament de Cultura ni la Institució de les Lletres Cata-
lanes hagin assumit cap «pagament de planificació lingüística», ni en l’exercici fis-
calitzat per la Sindicatura de Comptes (2018) ni en exercicis anteriors o posteriors. 
Preguem als il·lustres diputats que tinguin la bondat de tornar a formular la pregun-
ta d’una manera més concreta per tal de poder proporcionar la resposta adequada.

2. ¿A qué corresponde exactamente el importe de 475.488 euros en concepto de 
gastos varios del cuadro 7 del informe, relativo a bienes y servicios? Desglosado por 
partidas/eventos.

Aquestes despeses corresponen a les partides pressupostàries del concepte 226 
«Despeses diverses»:

– Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 277.572,09 euros
– Organització de reunions, conferències i cursos: 197.059,06 euros
– Atencions protocol·làries: 770,90 euros
– Despeses bancàries: 61,52 euros
– Altres despeses diverses: 24,55 euros

3. ¿Cuál es el motivo del abono de honorarios a los comisarios sin previa aproba-
ción por parte de la Junta de Gobierno, por valor de 10.000 y 15.000 euros respecti-
vamente?

Els honoraris dels comissaris de les commemoracions de Govern de l’àmbit de 
lletres són la suma d’una relació d’actuacions (elaboració d’un programa d’actes, 
preparació del dossier de premsa de la presentació de la commemoració, disseny de 
l’acte institucional, preparació de material per al web de la commemoració, comis-
sariat d’una exposició itinerant per a les biblioteques, realització d’un paquet de deu 
conferències, etc.) agrupades sota el concepte comú de comissariat, cadascuna de 
les quals està quantificada, de tal manera que les característiques concretes de cada 
commemoració permeten modular l’encàrrec del comissariat en funció de les actua-
cions concretes que són necessàries per a aquella commemoració. La contractació 
del comissariat es porta a terme amb el previ informe del director o directora de 
la ILC, justificant la idoneïtat de la persona seleccionada, i la designació per escrit 
del titular o la titular del Departament de Cultura. Atenent l’experiència dels anys 
anteriors, en sessió de la Junta de Govern de la ILC reunida el 13 de juny de 2019, 
la retribució dels comissaris va quedar fixada a la taula de tarifes de la ILC per un 
import d’entre 10.000 € i 14.800 € i l’import exacte que acaba percebent el comissari 
és resultat de la suma de les actuacions concretes que li són encarregades.

4. ¿Cuáles son los motivos por los que las subvenciones concedidas por la Insti-
tució de las Lletres Catalanes (ILC), a los autores, no siguen el procedimiento oficial 
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para la concesión de las mismas? ¿Existe algún interés concreto en que se concedan 
sin seguir dicho procedimiento? ¿Consideran adecuado dicho método de concesión 
para el beneficio de determinados autores?

L’única via per la qual la Institució de les Lletres Catalanes concedeix subven-
cions als autors correspon a la línia de subvencions a la creació, la traducció i la 
investigació literàries convocades anualment i tramitades mitjançant l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. Aquesta convocatòria de subvencions segueix de ma-
nera estricta i en tots els aspectes el procediment oficial d’aprovació i publicació de 
bases, convocatòria i concessió. Aquest mètode és absolutament adequat i beneficia 
aquells autors que, en condicions de concurrència competitiva, obtenen una major 
puntuació per part de la comissió d’experts avaluadors que valoren els projectes 
presentats.

5. ¿Por qué se publica la convocatoria sobre los programas únicamente en la web y 
no en el DOGC? ¿Tiene la finalidad de eliminación de concurrencia pública?

Si la pregunta es refereix novament a la convocatòria de subvencions als autors 
(creadors, traductors i investigadors literaris), tota la informació referent a les bases, 
convocatòria i terminis de presentació de sol·licituds, no només és publicada a la pà-
gina web, tant de la Institució de les Lletres Catalanes com de l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, sinó que les resolucions del Secretari General que contenen 
les bases, convocatòries i propostes de concessió són puntualment publicades, com 
no pot ser altrament, al DOGC.

6. ¿Cómo ha cuadrado la Institució de las Lletras Catalanes (ILC) la contabilidad, 
con cargo a qué partida presupuestaria, los gastos de los autores que no debían ser 
transferencias, sino gastos?

Preguem als il·lustres diputats que tinguin la bondat de tornar a formular la pre-
gunta d’una manera més concreta, per tal de poder proporcionar la resposta ade-
quada. Tal com ha estat formulada, ens és impossible endevinar quina relació hi ha 
entre quadrar la comptabilitat, assignació de partides pressupostàries i vinculació 
entre transferències i despeses.

7. ¿Cuál es la razón por el que las ayudas concedidas al programa Letras en vivo 
no van acompañadas del documento contable del gasto?

Totes les despeses relatives al programa Lletres en Viu van acompanyades dels 
documents comptables corresponents:

– Reserva de crèdit, pel conjunt del programa
– Document D (Disposició de crèdit): que acompanya cada pressupost
– Document O (Manament d’obligació): que acompanya cada factura, amb la 

preceptiva fiscalització per part d’Intervenció.

8. ¿Cuáles han sido los criterios objetivos para la concesión de dichas ayudas?
Si «dichas ayudas» fan referència al programa Lletres en viu, totes les sol·licituds 

rebudes durant l’any 2018 per part dels clubs de lectura de biblioteques d’arreu del 
territori en el marc d’aquest programa van ser resoltes favorablement. No es va haver 
d’aplicar, per tant, cap criteri de concessió o denegació.

9. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de las mismas, teniendo en cuenta que no 
constan ni los centros, ni los autores?

S’adjunta en forma d’annex, la relació de biblioteques i autors que van participar 
en el programa Lletres en viu l’any 2018.

10. ¿Bajo qué criterio y con qué supervisión se otorgaron los 33.391 euros al Festi-
val Nacional de poesía? ¿Y la cantidad de 25.862 euros a Litterarum?

Des de la seva primera edició (2000), la Institució de les Lletres Catalanes ha es-
tat directament implicada en la coorganització del Festival nacional de poesia amb 
el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Una tècnica del Teatre Auditori i un 
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tècnic de la ILC han treballat en totes les edicions del festival en l’elaboració per-
fectament coordinada de tota la programació i sempre s’ha presentat el Festival com 
una iniciativa conjunta de la ILC i l’Ajuntament de Sant Cugat, que hi han aportat 
els recursos tan humans com pressupostaris de manera paritària. És cert que aquesta 
col·laboració no s’havia arribat a formalitzar mai mitjançant cap conveni i, per això, 
l’edició de 2019 va tenir lloc sota la cobertura legal d’un conveni marc entre l’Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès i la Institució de les Lletres Catalanes.

D’altra banda, l’actual direcció de la ILC ha considerat que, si bé és cert que en 
el moment de néixer el Festival nacional de poesia, atesa l’escassa existència de fes-
tivals poètics arreu del país, era justificat que la ILC en promogués i organitzés un 
directament, en l’actualitat, el panorama de festivals literaris i poètics arreu del país 
fa aconsellable que sigui el Teatre Auditori de Sant Cugat qui n’assumeixi la pro-
gramació i l’organització, amb el suport adient per part de la ILC mitjançant con-
currència a la línia d’ajuts per a la realització d’activitats de promoció i difusió de 
la literatura en català.

Quant a Litterarum, es tracta d’una fira d’espectacles literaris que representa un 
cas únic i singular, i que és considerada estratègica pel Departament de Cultura (ve-
gi’s, per exemple, Pla de Lectura 2020, cap. 3, p. 75: «Reforç del suport a fires del 
llibre estratègiques: Setmana del Llibre en Català, Saló del Còmic de Barcelona, 
Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya i Litterarum-Fira del Llibre Ebrenc»). 
Litterarum és un aparador vital per donar a conèixer als programadors d’arreu del 
país espectacles literaris de petit format que constitueixen un instrument de difusió 
indispensable del patrimoni literari català i amb una capacitat molt important d’im-
plementació tant en petits teatres com en biblioteques, llibreries i centres culturals 
amb una capacitat d’espai i disponibilitat pressupostària limitada. És per aquest mo-
tiu que la Institució de les Lletres Catalanes va assumir l’any 2014 la coorganització 
d’aquest esdeveniment juntament amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre, assumint-ne 
les despeses de manera paritària i aportant-hi un tècnic de la ILC i un de l’Ajunta-
ment per cobrir de manera coordinada les necessitats del programa.

Per formalitzar aquesta col·laboració, el maig del 2020 s’ha signat un conveni 
marc (2020-2023) i un conveni específic per a la l’edició 2020 entre l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre i la Institució de les Lletres Catalanes.

11. ¿Cuál es el motivo para abonar 1000 euros a la dirección de noche del Festival 
nacional de poesía sin ser aprobado por la Junta de Gobierno de la Institució de las 
Lletras Catalanes?

D’acord amb el Decret 117/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts 
de la Institució de les Lletres Catalanes, és funció de la Junta de Govern de la ILC: 
«Aprovar els contractes d’un import superior al 5% del pressupost de la Institució i 
els que impliquen una despesa pluriennal de caràcter no recurrent, sens perjudici de 
l’aprovació pel Govern». El pressupost de la ILC l’any 2018 va ser de 1.330.484 €. 
Per tant, només els contractes per un import superior a 66.524,20 € haurien requerit 
l’aprovació de la Junta de Govern. El contracte de direcció de la Nit de la Poesia, en 
el marc del Festival Nacional de Poesia, per tant, està molt per sota dels imports que 
requereixen aprovació preceptiva per part de la Junta de Govern. Això no obstant, la 
ILC va adoptar, ja l’any 2007, la bona pràctica de sotmetre a aprovació de la Junta 
de Govern aquells imports que eren objecte de contractes més habituals d’acord amb 
l’àmbit d’actuació i la missió de la ILC: conferències, participació en taules rodones, 
comissariats d’exposicions, traduccions de textos, etc. Aquesta taula tarifària s’ha anat 
actualitzant regularment i ha anat incorporant nous conceptes amb l’objectiu de fixar 
d’una manera coherent els imports pagats per la ILC de manera recurrent i evitar, 
d’aquesta manera, que per un mateix concepte proveïdors diferents poguessin perce-
bre imports diferents. Com a conseqüència d’aquesta actualització constant de la taula 
tarifària de la ILC, la Junta de Govern de la ILC, en la seva sessió de 19 de setembre 
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de 2019, va aprovar l’import de 1.000 € pel concepte de direcció de la Nit de la Poesia 
del Festival Nacional de Poesia, de tal manera que aquest encàrrec per a l’edició de 
2019 ja va tenir lloc sota l’aprovació prèvia de la Junta de Govern.

12. ¿Consideran adecuados el Dpto de Cultura los métodos para la concesión de 
subvenciones y contratos por parte de la Institució de las Lletras Catalanes?

Totes les subvencions que atorga el Departament de Cultura, incloses les subven-
cions de l’àmbit de lletres, impulsades per la ILC, segueixen de manera estricta tots 
els procediments legals. En el cas concret dels ajuts de lletres es vehiculen mitjan-
çant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i tant l’aprovació de les bases com la 
resolució de convocatòria i els acords de concessió són presos de manera col·legiada 
pel Consell d’Administració de l’OSIC i difosos mitjançant resolució del Secretari 
General del Departament de Cultura publicada al DOGC.

Quant a la contractació de la ILC, com la resta d’entitats autònomes adscrites a 
un Departament de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catala-
nes està sotmesa a fiscalització tant prèvia com posterior per part de la Intervenció 
General. En aquest sentit, amb data 8 d’abril de 2019, la Intervenció Delegada va 
emetre, d’acord amb el que establia l’Ordre VEH/159/2018, de 3 d’octubre, sobre 
operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 2018, el precep-
tiu informe de control, del qual no se’n pot extreure cap mena d’inadequació en els 
processos de contractació de la ILC.

Igualment, amb data 23 de desembre del 2019, la Intervenció Adjunta per a la 
Fiscalització, de la Direcció General de la Intervenció, va emetre l’Informe definitiu 
de control posterior de la contractació menor de l’Institut [sic] de les Lletres Catala-
nes corresponent a l’exercici 2018 i no tan sols no va detectar cap incidència remar-
cable sinó que va deixar constància explícita del fet que no es detecten indicis de 
possibles fraccionaments en contractes menors.

13. ¿Tiene formalizado a fecha de hoy, el régimen de alquiler del edificio en el que 
se encuentra la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), propiedad de la Generalitat? 
En caso negativo, ¿cuáles son los motivos que lo impiden?

La Institució va disposar d’un permís temporal d’ocupació de caràcter gratuït 
vigent fins el desembre de 2017. El director de la ILC va sol·licitar al Departament 
de Cultura un nou permís temporal d’ocupació el 10 de juliol de 2018, sense obtenir 
resposta a dia d’avui.

14. ¿Cuál fue el destino del remanente que no se retuvo sobre el importe de 1,05 MM  
de euros existentes a 31 de diciembre del año 2017?

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2017 està format per la diferència 
entre els drets pendents de cobrament (+) més els fons líquids (+) i les obligacions 
pendents de pagament (-).

Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent (353.650,56 euros) es 
van percebre durant l’exercici 2018. Els drets pendents de cobrament que procedien 
d’operacions no pressupostàries (743.149,66 euros) formaven part del dipòsit de cash 
pooling, atès que la ILC està integrada en el sistema de gestió de tresoreria centra-
litzada de la Generalitat de Catalunya (sistema cash pooling), un instrument de cen-
tralització de saldos per a la gestió conjunta dels saldos bancaris.

Les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent (5.451,90 euros) es 
van satisfer durant l’exercici 2018. L’import corresponent a unes obligacions pen-
dents de pagament de pressupostos tancats (1.427,24 euros) han estat posteriorment 
objecte d’un procés de prescripció. La despesa corresponent a les obligacions no 
pressupostàries (37.823,32 euros) es correspon principalment amb el pagament pen-
dent de les cotitzacions socials de desembre de 2017 i de les retencions de l’Impost 
sobre la Renda de Persones Físiques de l’últim trimestre de 2017. En ambdós casos 
es tracta d’un pagament efectuat el gener de 2018.
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Drets pendents de cobrament del pressupost corrent 353.640,56

Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries 743.149,66

Fons líquids 3,00

Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent -5.451,90

Obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats -1.427,24

Obligacions pendents de pagament d’operacions no pressupostàries -37.823,32

Total romanent de tresoreria 1.052.090,76

15. ¿Cuáles son las razones por las que se realizaron 713 contratos menores en el 
ejercicio 2018 por valor de 510.580 euros?

Els 713 contractes menors efectuats per la ILC durant l’any 2018 corresponen, 
en la seva immensa majoria, a contracte d’imports molt baixos (majoritàriament, in-
tervencions d’autors en diversos programes de la ILC, que van percebre 250 € per 
cada intervenció). Això explica el nombre relativament elevat de contractes menors, 
que difícilment es poden tramitar mitjançant cap altra forma de contractació. La re-
conversió dels programes Lletres a les aules i Lletres en viu que actualment s’està 
portant a terme (i que ja consta en el capítol d’al·legacions presentades per la ILC a 
l’Informe 2/2020 de la Sindicatura de Comptes) permetrà reduir, aproximadament, 
entre un 70% i un 80% aquest volum de contractació menor.

16. El informe habla de que se adjudicaron directamente a 510 adjudicatarios, 
¿hubo publicidad de los mismos? ¿No hubo concurrencia pública?

Aquestes adjudicacions es van realitzar mitjançant el procediment de contracta-
ció menor d’acord amb la normativa que preveu aquests tipus de contractes. La raó 
d’ús d’aquest procediment és el reduït import de cadascun d’aquests contractes (459 
d’aquests contractes van ser adjudicacions per imports inferiors a 500 euros, molt 
per sota del llindar permès per la contractació menor, i només 21 contractes es situ-
en en imports iguals o superiors a 3.000 euros). La informació d’aquests contractes 
consta en el Registre Públic de Contractes.

17. ¿Era o es conocedor el Departament de Cultura de que se estaban incumpliendo 
el art. 86.2 del TRLCSP y el 118 de LCSP que determinan que hay fraccionamiento en 
la contratación?

Tal com ja ha estat exposat en la pregunta 12, el Departament de Cultura no no-
més no té constància de l’existència de cap mena de fraccionament en la contracta-
ció de la ILC durant l’exercici 2018 sinó que disposa d’un Informe definitiu de con-
trol posterior de la contractació menor de la ILC emès per la Intervenció Adjunta 
per a la Fiscalització, de la Direcció General de la Intervenció, que acredita explíci-
tament la inexistència d’indicis de fraccionament durant l’exercici 2018.

18. ¿Qué medidas de control ha llevado a cabo su Dpto. para evitar que se sigan 
fraccionando los contratos en la Institució de las Lletres Catalanes (ILC)?

El Departament de Cultura considera que no ha d’adoptar cap mesura de control 
addicional sobre la Institució de les Lletres Catalanes més enllà de la fiscalització, 
prèvia i posterior, a la qual aquesta entitat autònoma del Departament de Cultura 
ja està sotmesa per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juny de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives
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Annex

Biblioteca / Clubs de Lectura Municipi Comarca Autors

El Centru de Santa Maria 
d’Oló

SANTA MARIA 
D’OLÓ El Moianès Sardà, Gemma

Biblioteca ca l’Oliveras LLIÇÀ D’AMUNT El Vallès Oriental
Saladrigas, 
Robert

Bibliotreca Pública Municipal SALOU El Tarragonès Barbal, Maria

Biblioteca Ramon Berenguer IV ALMENAR El Segrià Soler, Sílvia

Biblioteca Sant Valentí NAVARCLES El Bages Moliner, Empar

Biblioteca Ateneu
SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES El Vallès Oriental

Villalonga, Anna 
M.

Biblioteca Municipal ESPARREGUERA El Barcelona Belbel, Sergi

Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça CALELLA El Maresme Martí, Núria

Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot

ARTESA DE 
SEGRE La Noguera Moliner, Empar

Biblioteca Can Coromines
SANT POL DE 
MAR El Maresme Fàtima Llambrich

Biblioteca Tirant Lo Blanc BELIANES L’Urgell Solsona, Ramon

Centre Cultural ALMACELLES El Segrià
Puigpelat, 
Francesc

Biblioteca Sant Bartomeu ALPICAT El Segrià Bayo, Emili

Biblioteca Lluís Millet i Pagès AIGUAFREDA El Vallès Oriental Calvache, Israel

Biblioteca Districte 6 de 
Terrassa TERRASSA

El Vallès 
Occidental Coll, Pep

Biblioteca de Ponent SABADELL
El Vallès 
Occidental Pou, Gisela

Bibliobús Tagamanent CASTELLTERÇOL El Moianès Solsona, Ramon

Biblioteca Esteve Paluzie
BARBERÀ DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental Roca, M. Carme

Biblioteca Central d’Igualada IGUALADA L’Anoia Garrigasait, Raül

Biblioteca Ramon Jiménez 
Jurado CASTELLDEFELS El Baix Llobregat Bosch, Xavier

Biblioteca del Sud SABADELL
El Vallès 
Occidental

Alzamora, 
Sebastià

Biblioteca Smart Centre SANTA BÀRBARA El Montsià Soler, Sílvia

Biblioteca Sant Antoni M. 
Claret SALLENT El Bages Santos, Care

Biblioteca Municipal Pompeu 
Fabra

TORRELLES DEL 
LLOBREGAT El Baix Llobregat Santos, Care

Biblioteca Municipal Marta 
Mata CUNIT El Baix Penedès

Villanueva, 
Muriel

Biblioteca de Tordera TORDERA El Maresme Erra, Ramon

Biblioteca del Nord SABADELL
El Vallès 
Occidental

Zgustovà, 
Mònica

Biblioteca Francesc Ferrer i 
Guàrdia

CALDES DE 
MALAVELLA La Selva Perpinyà, Núria

Biblioteca de Gironella GIRONELLA El Berguedà Nadal, Rafel
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Biblioteca / Clubs de Lectura Municipi Comarca Autors

Biblioteca Antònia Torrent i 
Martori ARENYS DE MUNT El Maresme Orriols, Marta

Club de Lectura Caterina 
Albert ESTERRI D’ÀNEU El Pallars Sobirà García, Núria

Club de lectura Darnius DARNIUS L’Alt Empordà
Fonolleras, 
Josep M.

Biblioteca de Llinars del 
Vallès

LLINARS DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental Bosch, Xavier

Biblioteca de Montornès del 
Vallès

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental

Pons Alorda, 
Jaume C.

Biblioteca Can Joan
MONTCADA I 
REIXAC

El Vallès 
Occidental Bosch, Lolita

Espai la Fàbrica SANT JOAN DESPÍ El Baix Llobregat Martín, Andreu

Biblioteca Singuerlín
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET EL Barcelonès Mata, Jordi

Biblioteca de la Serra SABADELL
El Vallès 
Occidental

Busquets, 
Blanca

Biblioteca Joan Miró de 
Mont-roig del Camp

MONT-ROIG DEL 
CAMP El Baix Camp Serra, Màrius

Biblioteca del Pont de 
Vilomara i Rocafort

PONT DE 
VILOMARA I 
ROCAFORT El Bages Solsona, Ramon

Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot AGRAMUNT L’Urgell Carranza, Maite

Biblioteca P. Fidel Fita ARENYS DE MAR El Maresme Santos, Care

Biblioteca de Banyoles BANYOLES
El Pla de 
l’Estany Lluís, Joan-Lluís

Biblioteca l’Escorxador SANT CELONI El Vallès Oriental Serés, Francesc

Club de Lectura Vapor Vell 
Sants BARCELONA El Barcelonès Vidal, Pau

Biblioteca Sant Pere Almató
SANT FELIU 
SASSERRES El Bages Moliner, Empar

Biblioteca Joan Coromines EL MASNOU El Maresme Moliner, Empar

Biblioteca de Polinyà POLINYÀ
El Vallès 
Occidental Márquez, Eduard

Biblioteca Vicente Alexandre
BADIA DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental Tejada, Laura

Biblioteca Pere Blasi
TORROELLA DE 
MONTGRÍ

EL Baix 
Empordà Cirici, David

Biblioteca Sant Agustí LA SEU D’URGELL L’Alt Urgell Coll, Pep

Biblioteca de Caldes de 
Montbui

CALDES DE 
MONTBUI El Vallès Oriental Mestres, Albert

Biblioteca Districte 5 de 
Terrassa TERRASSA

El Vallès 
Occidental Ruiz, Gemma

Biblioteca del Vendrell EL VENDRELL El Baix Penedès Villatoro, Vicenç

Biblioteca la Cooperativa
MALGRAT DE 
MAR El Maresme Najat El Hachmi

Club de Lectura Òmnium 
Cultural REUS El Baix Camp Lluís, Joan-Lluís
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Biblioteca / Clubs de Lectura Municipi Comarca Autors

Biblioteca Ateneu de les 
Bases MANRESA El Bages Soler, Sílvia

Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja

SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA El Vallès Oriental Padilla, Arturo

Biblioteca Maria Aurèlia 
Capmany

SANT BOI DE 
LLOBREGAT El Barcelonès Gironell, Martí

Biblioteca Antoni Tort
CASTELLAR DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental Ruiz, Gemma

Biblioteca Elisenda de 
Montcada

MONTCADA I 
REIXAC

El Vallès 
Occidental Comadira. Narcís

Biblioteca Cal Gallifa
SANT JOAN DE 
VILATORRADA El Bages Carranza, Maite

Biblioteca de Campdevànol CAMPDEVÀNOL El Ripollès
Palomeras, 
Daniel

Biblioteca de Collbató COLLBATÓ El Baix Llobregat
Busquets, 
Blanca

Biblioteca Municipal de 
l’Arboç L’ARBOÇ El Baix Penedès Alcàntara, Sílvia

Biblioteca de Can Llaurador TEIÀ El Maresme Orriols, Marta

Bibliobús Puigdon CANTONIGRÒS Osona Roca, M. Carme

Biblioteca Salvador Vives 
Casajuana

SANT VICENÇ DE 
CASTELLET El Bages Solsona, Ramon

Biblioteca SAV
SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR El Vallès Oriental Masó, Jordi

Biblioteca Vapor Badia SABADELL
El Vallès 
Occidental Olid, Bel

Biblioteca Central
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET El Barcelonès Ragel, Àfrica

Club de Lectura Santa Oliva SANTA OLIVA El Baix Penedès Bosch, Xavier

Biblioteca Josep Soler Vidal GAVÀ El Baix Llobregat
Zgustovà, 
Mònica

Biblioteca de Moià MOIÀ El Moianès Garrigasait, Raül

Biblioteca Carles Fontsarè PORQUERES
El Pla de 
l’Estany Najat El Hachmi

Biblioteca Sant Valentí NAVARCLES 2 El Bages Santos, Care

Biblioteca Julià  
Cutiller 

Biblioteca Josep  
Jardí

LLAGOSTERA El Gironès Vogt, Silvana

SANTA PERPÈTUA 
DE MOGODA

El Vallès 
Occidental Najat El Hachmi

Biblioteca Guillem de 
Berguedà PUIG-REIG El Berguedà Bosch, Xavier

Biblioteca Pompeu Fabra MATARÓ El Maresme Nolla, Albert

Biblioteca Dr.Marc Ribas i 
Massó

MONTBRIÓ DEL 
CAMP El Baix Camp Gironès, Josep

Biblioteca Miquel Martí i Pol SANT GREGORI El Gironès
De la Rosa, 
Manel

Club de Lectura Coll de 
Nargó LA SEU D’URGELL L’Alt Urgell Espunyes, Josep

Biblioteca de Cabrils CABRILS El Maresme Vallès, Tina
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Biblioteca / Clubs de Lectura Municipi Comarca Autors

Club de Lectura de Tortosa TORTOSA El Baix Ebre Sinca, Genís

Biblioteca de Matadepera MATADEPERA
El Vallès 
Occidental Bassas, Antoni

Biblioteca Mont-roig del 
Camp

MONT-ROIG DEL 
CAMP El Baix Camp Pou, Gisela

Bibliobús Pedraforca AVIÀ El Berguedà Alcàntara, Sílvia

Biblioteca de Ripollet RIPOLLET
El Vallès 
Occidental

Villalonga,  
Anna M.

Tardor Literària ARGENTONA El Maresme Garrigasait, Raül

Biblioteca Joaquim Bauxell ANGLÈS La Selva Bosch, Xavier

Biblioteca de Sant Quirze de 
Besora

SANT QUIRZE DE 
BESORA Osona Besora, Max

Biblioteca de Gandesa GANDESA La Terra Alta Najat El Hachmi

Biblioteca Can Baratau TIANA El Maresme Gironell, Martí

Biblioteca Municipal Les 
Voltes

SANT VIÇENT 
DELS HORTS El Baix Llobregat Llorca, Vicenç

Biblioteca Baldiri i Reixac
SANTA CRISTINA 
D’ARO El Baix Empordà Vallbona, Rafel

Biblioteca Lambert Mata RIPOLL El Ripollès Nadal, Rafel

Biblioteca de Tossa de Mar TOSSA DE MAR La Selva Solsona, Ramon

Biblioteca de Cardona CARDONA El Bages Gironell, Martí

Bibliteca de Cornellà de Terri
CORNELLÀ DE 
TERRI

El Pla de 
l’Estany Gironell, Martí

Biblioteca Artur Bladé i 
Desumvila FLIX Ribera d’Ebre Najat El Hachmi

Tardor Literària ARGENTONA El Maresme Coll, Pep

Bibliobús La Mola
CASTELLVÍ DE 
ROSANES El Baix Llobregat Bosch, Xavier

Biblioteca Josep Roca i Bros ABRERA El Baix Llobregat Gironell, Martí

Biblioteca Sant Quirze del 
Valles

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental Garrigasait, Raül

Biblioteca Jaume Jardí i Gil VENDELLÒS El Baix Camp Gironès, Josep

Biblioteca Sebastià Juan Arbó AMPOSTA El Montsià
Miralles, 
Francesc

Biblioteca de Vallirana VALLIRANA El Baix Llobregat Vallès, Tina

Biblioteca Josep Badia i 
Moret

L’AMETLLA DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental

Simó, Isabel-
Clara

Biblioteca Manuel de Pedrolo
SANT PERE DE 
RIBES El Garraf Carranza, Maite

Biblioteca Pública de la 
Bisbal

LA BISBAL 
D’EMPORDÀ El Baix Empordà Gironell, Martí

Biblioteca de Santa Coloma 
Queralt

SANTA COLOMA 
DE QUERALT

La Conca de 
Barberà Gironell, Martí

Biblioteca Can Milans
CALDES 
D’ESTRAC El Maresme Soler, Sílvia

Consell Comarcal d’El 
Berguedà BAGÀ El Berguedà

Simó, Isabel-
Clara
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Biblioteca / Clubs de Lectura Municipi Comarca Autors

Club de Lectura de Cabanes CABANES L’Alt Empordà
Soldevila, Joan 
Manuel

Biblioteca Jaume Jardí i Gil VENDELLÒS El Baix Camp Gironès, Josep

Biblioteca Jaume Perich i 
Escala PREMIÀ DE DALT El Maresme Santos, Care

Biblioteca Pere Casaldàliga BALSARENY El Bages Pou, Gisela

Biblioteca de Sant Pol de Mar
SANT POL DE 
MAR El Maresme Ruiz, Gemma

Biblioteca Armand Cardona
VILANOVA I LA 
GELTRÚ El Garraf Nel·lo, David

Biblioteca Salvador Allende GIRONA El Gironès
Llambrich, 
Fàtima

Biblioteca de les Franqueses 
del Vallès

FRANQUESES DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental Díaz, Jenn

Biblioteca Colldegria
LA CELLERA DE 
TER La Selva Vogt, Silvana

Biblioteca de Banyeres del 
Penedès

BANYERES DEL 
PENEDÈS El Baix Penedès Juste, Tània

Biblioteca Núria Albó LA GARRIGA El Vallès Oriental Moliner, Empar

Biblioteca Districte 4 TERRASSA
El Vallès 
Occidental

Busquets, 
Blanca

Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT El Baix Llobregat Moliner, Empar

Biblioteca de Berga BERGA El Berguedà Moliner, Empar

Biblioteca de Vilobí d¡Onyar VILOBÍ D’ONYAR El Gironès Santos, Care

Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font TARADELL Osona Solsona, Ramon
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de contractació pública de la 
Corporació
322-00196/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme en la cobertura informativa de TV3
323-00262/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les cerimònies religioses
323-00272/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
Mossos d’Esquadra sabien que un pis del bloc de la Gran Via, 239, de 
Premià de Mar estava ocupat
311-01779/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68798 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Eren coneixedors els Mossos d’Esquadra de la ocupació al pis del bloc ubicat 

al número 239 de la Gran Via de Premià de Mar? Si la resposta és positiva, des de 
quan ho sabia? Quines actuacions ha realitzat el CME al respecte?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’autoorganització dels veïns de Premià de Mar arran de l’augment de 
la percepció d’inseguretat
311-01780/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68799 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Són coneixedors els Mossos d’Esquadra de que els veïns s’estan organitzant 

des de fa setmanes davant l’augment de la percepció d’inseguretat a Premià de Mar? 
Si la resposta és positiva, quina opinió tenen sobre aquesta qüestió? Han parlat o 
s’han reunit amb els veïns sobre aquest fet? Si la resposta és positiva, quan va ser la 
reunió? Què es va tractar a la mateixa? Si no s’hi han reunit, quin és el motiu?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions de les patrulles ciutadanes a Premià de Mar
311-01781/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68800 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Són coneixedors de les actuacions de les patrulles ciutadanes a Premià de 

Mar? Eren coneixedors de l’actuació d’ahir a la nit? Quina mesura es va prendre des 
de l’ABP de Mossos Premià? Hi ha hagut alguna detenció? Ferits?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar incidents com els que es van produir 
el 14 de juny a Premià de Mar
311-01782/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68801 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures prendran per tal que no es tornin a produir escenes com les 

que es van produir el dia 14 de juny a la nit a Premià de Mar?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
previstes per a reforçar els dispositius policials a Premià de Mar
311-01783/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68802 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En les darreres setmanes, la ciutat de Premià de Mar ha patit diversos episodis 

d’inseguretat, té previst el Govern prendre alguna mesura per reforçar els disposi-
tius policials a Premià de Mar i els municipis del seu entorn? Quines són aquestes 
mesures per aturar aquesta preocupant situació?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació del Departament d’Interior amb l’Ajuntament de Premià 
de Mar per a resoldre el problema d’inseguretat ciutadana
311-01784/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68803 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Està treballant el Departament d’Interior conjuntament amb l’Ajuntament de 

Premià de Mar per resoldre aquesta situació d’inseguretat que fa setmanes que està 
patint el municipi?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ajudes als estrangers afectats pel tancament de fronteres
311-01799/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69012 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A La Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Según ha aparecido en algún medio de comunicación, alrededor de 4.000 argen-
tinos, la mitad de ellos en Barcelona, no pudieron regresar a su país cuando tenían 
previsto por causa del confinamiento, cierre de fronteras y escasez de vuelos de re-
patriación. Noticias parecidas hemos tenido de marroquíes y otras nacionalidades 
que han quedado atrapados en Cataluña sin poder regresar a sus países de residencia 
en las fechas que tenían previsto. Algunos de ellos se han tenido que endeudar y se 
han encontrado en un situación económica-social precaria en el periodo de espera 
en Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿El Govern ha dado/prestado algún tipo de ayuda para los extranjeros atrapa-

dos en Cataluña a la espera de poder regresar a sus países de residencia? Si es así 
¿Qué tipo de ayuda ha prestado el Govern?

2. ¿A cuántas personas atrapadas en Cataluña a la espera de poder regresar a sus 
países de residencia ha atendido el Govern?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació amb el Govern d’Espanya per a ajudar els refugiats 
veneçolans
311-01800/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69013 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A La Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

España y la Unión Europea organizan la Conferencia Internacional de Donan-
tes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos con el apoyo como 
coorganizadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Conferencia se 
celebrará el 26 de mayo de 2020. Más de cinco millones de personas han tenido que 
salir de Venezuela en los últimos cinco años y con la pandemia del coronavirus la 
situación se ha agravado también en los países de acogida. El objetivo de la confe-
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rencia es movilizar recursos para asistir a los venezolanos desplazados y a las prin-
cipales comunidades de acogida.

Alrededor de 40 países, agencias de las Naciones Unidas, instituciones finan-
cieras internacionales y representantes de la sociedad civil nacional e internacional 
tratarán de comprometer recursos y reforzarán la coordinación entre los principales 
actores.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué acciones ha emprendido la Generalitat de Catalunya para coordinarse 

con el Gobierno de España y contribuir, así, como donante en solidaridad con los 
refugiados y migrantes venezolanos?

2. En términos económicos, ¿Cuánto dinero ha destinado la Generalitat de Ca-
talunya para esta causa?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
informat el Govern d’Espanya de la gestió de les seves delegacions a 
l’exterior
311-01801/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69014 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A La Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 liberar recur-
sos para destinarlos a los sectores especialmente afectados.

En particular, y según informaciones publicadas por el diario El Mundo en fe-
cha 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, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a la 
videoconferència «L’Estat d’Israel i la militarització de la vida»
311-01802/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69015 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Sobre la Videoconferencia/webinar «L’Estat de 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 Agencia 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 de Israel i la militarització de la 

vida» entra dentro de los objetivos de la Agencia Catalana de Cooperació al Des-
envolupament?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
subvencions de la Generalitat a l’entitat Plataforma per la Llengua
311-01803/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69016 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
tancament de comptes falsos de Twitter presumptament vinculats a 
Esquerra Republicana de Catalunya
311-01804/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69072 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Se han recogido noticias de que Twitter ha cerrado 130 cuentas falsas por cuanto 
vulneran sus políticas comunitarias presuntamente vinculadas a ERC y el perfil que 
más apuntan es al del conseller Bosch.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern tiene algo que ver con estas cuentas falsas?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
s’han donat instruccions per a crear comptes falsos a Twitter per a 
difondre el separatisme
311-01805/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69073 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Se han recogido noticias de que Twitter ha cerrado 130 cuentas falsas por cuanto 
vulneran sus políticas comunitarias presuntamente vinculadas a ERC, y el perfil que 
más apuntan es al del conseller Bosch.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– Desde el Govern u Organismos Dependientes, ¿se han dado instrucciones para 
crear cuentas falsas y propagar el separatismo, el referéndum ilegal del 1 de octubre 
o la supuesta represión de España?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
donat instruccions per a atacar l’oposició a Twitter
311-01806/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69074 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Cuentas oficiales de altos cargos y asesores del Govern se están utilizando para 
criticar a la oposición y muy en particular a Ciudadanos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Desde el Govern, ¿se han dado instrucciones para atacar en Twitter a la opo-

sición?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació de la neutralitat dels alts càrrecs i autoritats quan 
aquests critiquen l’oposició des de plataformes oficials
311-01807/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69075 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Cuentas oficiales de altos cargos y asesores del Govern se están utilizando para 
criticar a la oposición y muy en particular a Ciudadanos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Desde el Govern, ¿cómo justifican la obligación de neutralidad de los altos car-

gos y autoridades de la Generalitat de Cataluña, de criticar o tratar de desacreditar 
a la oposición desde esas plataformas oficiales?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual no s’informa de determinades reunions del president de la 
Generalitat al Portal de la Transparència
311-01808/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69076 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

A raíz de informaciones dadas en prensa, hemos conocido que Torra se entrevis-
tó con Kyle Parker, vicepresidente del «staff» permanente de la Comisión Helsinki 
de EEUU vinculado a la OSCE. Concretamente, la reunión se produjo en enero de 
2019. En una primera comunicación al FARA, la Delegació del Govern omitió la 
existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una corrección para 
declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo es que no se informa de estas reuniones en el Portal de Transparencia 

de la Generalitat de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objecte 
i els resultats de la reunió del president de la Generalitat amb el 
vicepresident de l’equip permanent de la Comissió Hèlsinki dels 
Estats Units
311-01809/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69077 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

A raíz de informaciones dadas en prensa, hemos conocido que Torra se entrevis-
tó con Kyle Parker, vicepresidente del «staff» permanente de la Comisión Helsinki 
de EEUU vinculado a la OSCE. Concretamente, la reunión se produjo en enero de 
2019. En una primera comunicación al FARA, la Delegació del Govern omitió la 
existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una corrección para 
declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el objeto y los resultados alcanzados en dicha reunión a la que tam-

bién asistieron, además del Presidente de la Generalitat, la Delegada de la Genera-

Fascicle cinquè
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litat en EEUU, el director general de Asuntos Multilaterales y el Coordinador de 
Políticas Internacionales?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes als quals envia els brífings
311-01810/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69078 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern afirma que aquests Briefings s’envien a un nombre limitat de con-

tactes quins són en concret aquests contactes?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris pels quals es va decidir compartir amb un grup limitat el 
brífing 1/2019
311-01811/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69079 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Quins són els criteris pels quals es va decidir compartir amb un grup limitat 

aquests documents?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
contraparts a qui el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència anirà informant amb relació al 
brífing 1/2019
311-01812/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69080 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Quines són en concret aquestes contraparts a les quals el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència anirà informant?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
informació que dona a les institucions espanyoles amb relació al 
brífing 1/2019
311-01813/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69081 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Per què el Govern dona informació sesgada i deslleial a les institucions espa-

nyoles que violenta no només l’Estat de Dret sinó que a més ho fa amagant-se dels 
milions de catalans contraris a aquests posicionaments?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva 
posició respecte al referèndum de l’1 d’octubre en el brífing 2/2019
311-01814/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69082 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #2/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern sostiene maliciosamente que el referéndum del 1 de octubre 

no vulneraba las leyes españolas cuando el Tribunal Constitucional declaró incons-
titucionales las leyes aprobadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017 que constituye-
ron la base para realizarlo?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual en el brífing 3/2019 no respecta la separació de poders
311-01815/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69083 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la comissió d’acció exterior, relacions institucionals i 
transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern con este Briefing en el que claramente se inmiscuye en el 

juicio a los líderes separatistas, no respetó la separación de poderes?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
pretenia que els interlocutors del brífing 3/2019 pressionessin el 
poder judicial o el Govern d’Espanya
311-01816/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69084 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la comissió d’acció exterior, relacions institucionals i 
transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Pretendía que sus interlocutores presionaran al Poder Judicial o al Gobierno 

de España?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va 
informar el Govern d’Espanya dels brífings que va enviar
311-01817/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69085 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la comissió d’acció exterior, relacions institucionals i 
transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Informó al Gobierno de España de este y otros Briefings?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va 
rebre cap comunicat del Govern d’Espanya respecte als brífings
311-01818/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69086 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la comissió d’acció exterior, relacions institucionals i 
transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Recibió algún comunicado del Gobierno de España respecto a este u otros 

Briefings?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual va interferir amb el poder judicial en el brífing 4/2019
311-01819/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69087 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern siguió interfiriendo en el Poder Judicial al afirmar que ha-

bía irregularidades en el juicio?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
desconeix que els condemnats en el judici pel Procés poden arribar a 
la jurisdicció europea
311-01820/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69088 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern desconoce que todos los condenados por el juicio del procés pue-

den llegar hasta la jurisdicción europea para defender sus derechos si consideran que 
no han tenido un juicio justo?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
rebut cap resposta amb relació al brífing 4/2019
311-01821/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69089 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Recibieron respuesta a las barbaridades contenidas en el Briefing #4/2019: 

The Irregularities of the Trial?
– En caso de respuesta afirmativa, ¿quién o quienes respondieron? ¿qué respon-

dieron?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual insisteix que els líders separatistes condemnats són 
presoners polítics
311-01822/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69090 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #5/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern insiste en que los líderes separatistas condenados eran «pri-

sioneros políticos» faltando al respeto al Estado de Derecho de España y en contra 
de la opinión de Tribunales y ONG de Derechos Humanos relevantes?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual continua negant que la majoria d’espanyols no vol fer un 
referèndum de secessió
311-01823/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69091 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #6/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué siguen negando que la mayoría de españoles, incluidos los catalanes, 

no quiere un referéndum de secesión?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual no accepta que els votants de Ciutadans no volen un 
referèndum de secessió
311-01824/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69092 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #6/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no aceptan que Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña en 

2017, sus votantes no quieren un referéndum de secesión?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual en el brífing 7/2019 no se citen documents en què es demana 
respecte pels jutges espanyols
311-01825/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69093 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #7/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no citan documentos de ONG de Derechos Humanos, declaraciones 

de representantes de la Unión Europea –entre otros– en donde se pide el respeto por 
el trabajo de los Jueces Españoles?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual en el brífing 7/2019 no respecta el treball dels jutges 
espanyols
311-01826/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69094 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #7/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ustedes no han respetado el trabajo de los Jueces Españoles?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual en el brífing 8/2019 no s’explica que hi ha eurodiputats 
catalans que no estan d’acord amb la secessió de Catalunya
311-01827/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69095 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #8/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ustedes no explican que, en las elecciones europeas, eurodiputados 

también catalanes, no están de acuerdo con la secesión de Cataluña así como con 
todas las valoraciones sesgadas sobre el juicio del procés?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva 
obligació de representar tots els catalans en els seus escrits
311-01828/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #8/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Entienden ustedes que la obligación como Govern de representar a todos los 

catalanes se extiende también en los escritos que redactan?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual en el brífing 9/2019 no esmenta la decisió del Tribunal 
Europeu de Drets Humans sobre l’expresidenta del Parlament Carme 
Forcadell
311-01829/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #9/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Uds mencionan en el Briefing 6/2019, la opinión the UN Working Group on Ar-

bitrary Detention, que de carácter político y no vinculante.
– ¿Por qué no mencionaron la Decisión del TEDH sobre Forcadell que sí tiene 

valor jurídico y en el que expresamente y cito literal se señala: «Il en résulte que la 
suspension de la séance plénière était “nécessaire dans une société démocratique”, 
notamment pour le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protec-
tion des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention (voir, 
mutatis mutandis, Herri Batasuna et Batasuna, précité, §§ 91 et 94)»?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual en el brífing 9/2019 no explica que els partits separatistes 
van violar els drets de participació política de l’oposició
311-01830/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #9/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no explican que los partidos separatistas violaron los derechos de 

participación política de la oposición parlamentaria tal y como señaló el Tribunal 
Constitucional?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals en el brífing 10/2019 va defensar els polítics 
separatistes condemnats
311-01831/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #10/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué siguieron dando argumentos de parte, en defensa de los políticos se-

paratistas condenados interfiriendo en el juicio?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual en els brífings no ha respectat les opinions dels catalans no 
separatistes
311-01832/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69100 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #10/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ni en este, ni en ninguno de los otros Briefings, han manifestado res-

peto por las opiniones de los millones de catalanes no separatistas?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
respostes rebudes als brífings 11/2019 i 12/2019
311-01833/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #11/2019 y el Briefing #12/2019 titulado «A Hundred 
Years of Injustice», que se encuentran en este enlace: http://exteriors.gencat.cat/ca/
actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido estos dos Briefings y quién en 

concreto ha contestado?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’exconseller Alfred Bosch compareixerà per a donar explicacions 
amb relació als brífings 11/2019 i 12/2019
311-01834/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69102 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al Briefing #11/2019 y el Briefing #12/2019 titulado «A Hundred 
Years of Injustice», que se encuentran en este enlace: http://exteriors.gencat.cat/ca/
actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El conseller Bosch va a comparecer para dar explicaciones sobre los conteni-

dos e interlocutores con los que ha estado dando información sesgada, ofensiva para 
los catalanes no separatistas que no se han podido defender?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’opacitat del Departament d’Economia i Hisenda amb la resta de 
departaments afectats per la reassignació dels recursos del Fons 
Feder
314-08607/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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relacionats amb la recerca o el món local. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin motiu porta a la Conselleria d’Economia a actuar de manera opaca da-
vant la resta de departaments afectats amb els fons Feder?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alícia Romero Llano, Diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
aplicades per a evitar les alteracions de la qualitat de l’aigua de la 
platja del Rec del Molí, de l’Escala (Alt Empordà)
314-08608/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Des de l’estiu del 2016, els informes anuals de resultats de la classificació de la 
qualitat de les aigües de bany de l’estiu de les platges catalanes que realitza l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), classifiquen com a insuficient (no apta pel bany) l’ai-
gua de la platja del Rec del Molí, situada al municipi de l’Escala. A la memòria de 
l’ACA del 2018 s’esmenta que el Rec del Molí rep la influència de petits nuclis de po-
blació amb mancances de sanejament. L’Informe tècnic. Resultats de la classificació 
de la qualitat de les aigües de bany. Temporada de bany 2019 senyala que a «la platja 
del Rec hi desemboca el rec del Molí, on s’han detectat nivells moderats de contami-
nació fecal (vinculats a insuficiències del clavegueram urbà) que han provocat algu-
nes alteracions puntuals de la qualitat de l’aigua de bany de la platja del Rec. Al 2019, 
s’han efectuat controls d’investigació al rec del Molí i s’han dut a terme actuacions 
per identificar-ne les causes i aplicar les mesures correctores necessàries». Enguany 
l’Agència Europea del Medi Ambient ha demanat que es tanqui la platja susdita i 
l’Ajuntament de l’Escala n’ha anunciat el tancament parcial per aquesta temporada 
estiuenca.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures correctores s’han aplicat per evitar les alteracions puntuals de 

la qualitat de l’aigua?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè les mesures aplicades a la platja del Rec del Molí, de l’Escala 
(Alt Empordà), resolguin els problemes de la qualitat de l’aigua
314-08609/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de l’estiu del 2016, els informes anuals de resultats de la classificació de la 

qualitat de les aigües de bany de l’estiu de les platges catalanes que realitza l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), classifiquen com a insuficient (no apta pel bany) 
l’aigua de la platja del Rec del Molí, situada al municipi de l’Escala. A la memòria 
de l’ACA del 2018 s’esmenta que rep la influència de petits nuclis de població amb 
mancances de sanejament. L’Informe tècnic. Resultats de la classificació de la qua-
litat de les aigües de bany. Temporada de bany 2019 senyala que a «la platja del Rec 
hi desemboca el rec del Molí, on s’han detectat nivells moderats de contaminació 
fecal (vinculats a insuficiències del clavegueram urbà) que han provocat algunes 
alteracions puntuals de la qualitat de l’aigua de bany de la platja del Rec. Al 2019, 
s’han efectuat controls d’investigació al rec del Molí i s’han dut a terme actuacions 
per identificar-ne les causes i aplicar les mesures correctores necessàries». Enguany 
l’Agència Europea del Medi Ambient ha demanat que es tanqui la platja susdita i 
l’Ajuntament de l’Escala n’ha anunciat el tancament parcial per aquesta temporada 
estiuenca.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan està previst que les mesures correctores resolguin els problemes de qua-

litat de l’aigua del rec del molí?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha sol·licitat la convocatòria del Comitè de Seguiment del 
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
de Catalunya 2014-2020 per a reorientar la destinació de part 
d’aquest fons
314-08610/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
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pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern, donada la possibilitat de reorientar la destinació de part dels 

fons Feder, no va sol·licitar la convocatòria del Comitè de Seguiment del Programa 
Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020, format per la Comissió Europea, l’Estat, la 
Generalitat, els ens locals i els agents econòmics i socials?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va comunicar als ajuntaments el canvi de destinació de part 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional no assignat
314-08611/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
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tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el Govern no va comunicar als ajuntaments la decisió del can-

vi de destinació del Fons Feder no assignats i que les resolucions de convocatòria 
corresponents quedarien sense efecte?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
afectades pel canvi de destinació de part del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional i la continuïtat dels projectes suspesos
314-08612/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la previsió del Govern sobre les convocatòries afectades? Quines me-
sures pensa realitzar per donar continuïtat als projectes suspesos?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
recursos el 2020 per a fer efectives les convocatòries i els projectes 
relatius al Fons Europeu de Desenvolupament Regional anul·lats
314-08613/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té previst destinar recursos durant l’exercici 2020 per fer efectives 

les convocatòries i els projectes anul·lats?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un 
diàleg amb els ajuntaments afectats per la suspensió de les activitats 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
314-08614/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern establir un diàleg amb els ajuntaments per cercar una so-

lució a la suspensió de les actuacions previstes?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens entre els 
departaments pel que fa a la destinació de la part del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional no assignat ni executat
314-08615/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 68661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

La ministra d’Hisenda, el passat 4 de maig, va comunicar als consellers de les 
CCAA que es podrien destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a des-
pesa sanitària per combatre el Covid-19. Aquesta fons serien assumits al 100% per 
la Comissió Europea, sense necessitat d’aportacions per part de les CCAA. Poste-
riorment la Direcció General dels Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda va infor-
mar per carta a la Generalitat d’aquestes previsions.

El 5 de juny el director general de Promoció Econòmica del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Lluís Juncà, va comunicar als Departa-
ments de la Generalitat el canvi de criteri i la reassignació dels recursos d’aquests 
Fons Feder no assignats al finançament sanitària contra la pandèmia. Aquesta deci-
sió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patri-
moni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museís-
tics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública d’innovació» 
per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament per generació 
entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen bona part 
projectes.

El Govern de la Generalitat atribueix al Ministeri d’Hisenda la decisió sobre 
l’obligatorietat de destinar el Feder no resolt a l’emergència sanitària. El Ministeri 
d’Hisenda en un comunicat el 7 de juny no estableix que sigui obligatori sinó que 
les CCAA podran destinar part dels Fons Feder no assignats ni executats a despesa 
sanitària.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha consensuat la Conselleria d’Economia aquesta decisió amb la resta de Con-

selleries de la Generalitat implicades?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè els centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental) 
torni a la situació anterior a la pandèmia de la Covid-19
314-08616/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan tornaran tots aquests centres a la situació de partida?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a la reobertura dels centres d’atenció primària tancats durant la 
pandèmia de Covid-19
314-08617/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per la reobertura d’aquests centres?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
perquè els centres d’atenció primària en situació excepcional arran 
de la pandèmia de Covid-19 tornin a la normalitat
314-08618/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per tornar a la normalitat dels centres que viuen 

una situació, qualificada d’excepcional, per la pandèmia?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres 
d’atenció primària vinculats a una àrea de població i a la seva 
proximitat continuaran essent el model
314-08619/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els CAPs vinculats a una àrea bàsica de població i a la proximitat d’aquesta a 

l’equipament, continua sent el model?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
per a readaptar el personal mèdic de família a les necessitats 
pediàtriques i gerontològiques
314-08620/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es tenen programats mecanismes per a la readaptació de personal mèdic de 

família a les necessitats pediàtriques i de gerontologia?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa previst 
per a reciclar o contractar el personal d’atenció a la gent gran
314-08621/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Per altra banda, la població, en diferents sectors de la ciutat de Sabadell, cada 
cop és més gran. Per aquesta raó, cal preveure més gent gran amb polimalalties crò-
niques. I això obliga a tenir més especialistes en la salut de la gent gran.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin programa tenen previst per a la tasca de reciclatge, o contractació de per-

sones per fer la tasca d’atenció a la gent gran?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per 
a garantir la col·laboració i la coordinació entre els serveis socials 
municipals i els serveis sanitaris dels centres d’atenció primària
314-08622/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 68696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

A Sabadell el Departament de Salut ha tancat durant la Pandèmia el CAP de 
Gracia i el consultori de Poblenou. El CAP de la Concòrdia és la referència en pe-
diatria de tota la zona nord de la ciutat, però les persones adultes han d’anar al CAP 
de la Creu Alta.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes es posaran en marxa per tornar a garantir l’estreta col·la-

boració i coordinació entre els serveis socials municipals i els serveis sanitaris dels 
CAPs?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
sancionadors oberts per manifestacions no comunicades i el nombre 
de mossos d’esquadra imputats per agressions
314-08623/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 68732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Interior
1. Quants procediments sancionadors ha obert des del setembre de 2017 fins a 

dia d’avui la Generalitat per manifestació/concentració no comunicada? (desglossar 
per dates i per nombre de procediments).

2. Quants agents del cos dels Mossos d’Esquadra hi ha imputats per delictes 
d’agressions, vexacions o maltractaments (també delictes lleus) des de gener de 2017 
fins a dia d’avui (desglossat per anys i delictes)?

3. En quin estat es troba l’«auditoria més gran de la història» al cos de Mossos 
d’Esquadra que va anunciar el Govern? Quin és el resultat? Quants agents han estat 
sancionats? Quines han estat les sancions imposades?

4. Quines mesures prendrà el seu departament entorn a la condemna de Jordi 
Arasa?

5. Arran de la notícia coneguda el 15/06/2020 respecte a l’agressió, vexació, 
amenaces i insults racistes de sis agents de l’ARRO de la Regió Policial Central, 
amb seu a Manresa, contra un jove de 20 anys que va ser detingut a Sant Feliu Sas-
serra el 10 de gener de 2019, quines mesures ha pres o prendrà el govern? Si no n’ha 
pres cap fins ara, per quin motiu ha estat? Els sis agents que estan sent investigats 
pel Jutjat d’instrucció 5 de Manresa per aquests fets, segueixen avui dia exercint la 
seva tasca professional a la mateixa unitat i regió policial?

6. El comissari en cap dels mossos d’esquadra, Eduard Sallent, va reconèixer, 
en paraules seves,que «els cossos policials tenen un biaix en les identificacions po-
licials, és una tendència natural que cal corregir» (Els matins de TV3, dia 10 de 
juny de 2020). Tenint en compte l’estigmatització i la injustícia continguda en les 
paraules i els fets protagonitzatsa pel cos de Mossos d’Esquadra, quina actuació es 
preveu per tal d’eliminar aquest reconegut biaix? Es preveu algun tipus de treball 
formatiu / informatiu per eliminar l’estigmatització social del col·lectiu dins el cos 
de policia?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors tutelats 
per la Generalitat, els majors de divuit anys extutelats i la campanya 
agrària
314-08624/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 68733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre menors tutelades per la Generalitat de Catalunya
– Quina és la principal via d’entrada de joves al sistema de protecció a la infàn-

cia? És a través de Mossos d’Esquadra? Quin és el procés que se segueix perquè 
MMEE derivi un/a jove menor d’edat a protecció d’infants?

– Quants centres de protecció i tutela a la infància hi ha avui a Catalunya? Quins 
tipus de centres hi ha? On es troben cadascun d’aquests centres?

– Del total de centres, quin percentatge gestiona la Generalitat de forma directa, 
quin percentatge gestiona de forma indirecta (contractual) i quin percentatge tenen 
altres formes de gestió (convenis, acords amb entitats, fundacions, empreses…)?

– En la part que no gestiona l’administració, és a dir: entitats, fundacions, empre-
ses, etc., quin percentatge té cada una d’aquestes entitats, fundacions, empreses...?

– Quin és el llistat d’empreses, entitats i organismes que gestionen els centres de 
tutela i quina és la relació contractual amb cadascun d’ells?

– Quina partida pressupostària té la Generalitat per cobrir les despeses dels cen-
tres d’acollida?

– Quin és el temps de mitjana de l’estada d’un/a jove en un centre d’emergència?
– Quin és el temps de mitjana de l’estada d’un/a jove en un centre d’acollida?
– Calen millores en el sistema de protecció de la infància? aquestes millores van 

relacionades amb mancances pressupostàries o amb la forma de gestió privatitzada 
dels centres?

– Com es realitza l’avaluació per part de l’administració de la gestió dels centres 
per part de les empreses? Quines anomalies s’han detectat? Quin és el procediment 
per resoldre-les?

– Quines activitats es fan als centres?
– Quantes inspeccions s’han fet a centres durant els últims dos anys? I per quins 

motius?
– Com es quantifica qualitativament i s’avalua el sistema de protecció més enllà 

de les dades de beneficiaris? Existeix alguna avaluació externa feta del sistema de 
protecció en relació als i les joves migrades sense referents?

– Alguns consolats triguen molt en documentar joves (passaport). Quines vies 
de solució es preveuen?

– El Síndic de Greuges en el seu informe La situació dels infants migrants sen-
se referents familiars a Catalunya va detectar un sèrie d’anomalies en el sistema de 
protecció, s’han corregit?

– Quin és el grau de compliment de les recomanacions que va fer el Síndic de 
Greuges en l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a 
Catalunya?

– Existeix un document que sistematitzi l’estratègia catalana per a l’acollida i la 
inclusió dels infants i joves emigrats sols?
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– Hi ha algun document que especifiqui quina planificació està prevista per com-
plir amb els objectius d’aquesta estratègia?

Persones majors de 18 anys extutelades
– Quants espais/places per majors de 18 anys tenim a Catalunya?
– Hi ha una previsió de nous espais per a majors de 18 anys? Quina?
– Quants/es joves majors de 18 anys es troben en recursos residencials (especifi-

car tipologia de residència i quin percentatge de cada tipus) del sistema de protecció?
– Quants/es joves (extutelats) que van complir els 18 anys l’any 2018, 2019 i el 

que portem de 2020 no es troben en cap recurs residencial actualment, és a dir, al 
carrer?

– Quins són els motius pels quals es fa fora un jove dels recursos residencials 
establerts?

– Quan es fa fora dels recursos residencials establerts a un jove, es garanteix que 
no vagi al carrer?

– Quin percentatge de joves tutelats accedeixen a recursos residencials un cop 
han complert els 18 anys?

– Quines són les dades quantitatives i qualitatives sobre l’assoliment dels objec-
tius d’autonomia i emancipació de joves (extutelats)?

– Quants/es joves extutelats van poder accedir al mercat laboral els anys 2018, 
2019?

– Quina oferta formativa hi ha pels joves extutelats? I pels joves extutelats que 
han sortit dels centres sense autorització de residència? L’oferta formativa és adap-
tada a aquests joves? Quantes places d’oferta formativa estan destinades a aquests 
joves?

Campanya agrària
Quants joves (joves tutelats, ex tutelats o no, de 18 a 21 anys) s’han inscrit per 

accedir a un contracte laboral durant la campanya de recollida als camps? Dades de 
joves per territori.

– Quantes ofertes laborals ha rebut el SOC fins a dia d’avui? Mapeig de les ofer-
tes.

– Quantes persones (joves tutelats i extutelats) podien potencialment accedir a 
les ofertes?

– Quantes d’aquestes ofertes han estat ocupades per joves tutelats, extutelats o 
no, de 18 a 21 anys? Dades per territori.

– Per quin motiu es decideix que tot el procés contractual s’hagi de fer a través 
del SOC?

– Hi ha alguna persona encarregada de vetllar per tal que els joves no siguin dis-
criminats a l’hora de no ser escollits pels empresaris? Hi ha algun responsable de 
vehicular la relació amb els empresaris sobre la contractació d’aquests joves? S’ofe-
reix algun tipus de mediació/acompanyament als empresaris per tal que contractin 
els joves?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos 
d’Esquadra sabien que un pis del bloc de la Gran Via, 239, de Premià 
de Mar estava ocupat
314-08625/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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: 
– Eren coneixedors els Mossos d’Esquadra de la ocupació al pis del bloc ubicat 

al número 239 de la Gran Via de Premià de Mar? Si la resposta és positiva, des de 
quan ho sabia? Quines actuacions ha realitzat el CME al respecte?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoorganització 
dels veïns de Premià de Mar arran de l’augment de la percepció 
d’inseguretat
314-08626/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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: 
– Són coneixedors els Mossos d’Esquadra de que els veïns s’estan organitzant 

des de fa setmanes davant l’augment de la percepció d’inseguretat a Premià de Mar? 
Si la resposta és positiva, quina opinió tenen sobre aquesta qüestió? Han parlat o 
s’han reunit amb els veïns sobre aquest fet? Si la resposta és positiva, quan va ser la 
reunió? Què es va tractar a la mateixa? Si no s’hi han reunit, quin és el motiu?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de les 
patrulles ciutadanes a Premià de Mar
314-08627/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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: 
– Són coneixedors de les actuacions de les patrulles ciutadanes a Premià de 

Mar? Eren coneixedors de l’actuació d’ahir a la nit? Quina mesura es va prendre des 
de l’ABP de Mossos Premià? Hi ha hagut alguna detenció? Ferits?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar incidents com els que es van produir el 14 de 
juny a Premià de Mar
314-08628/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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 mesures prendran per tal que no es tornin a produir escenes com les 

que es van produir el dia 14 de juny a la nit a Premià de Mar?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reforçar els dispositius policials a Premià de Mar
314-08629/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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: 
– En les darreres setmanes, la ciutat de Premià de Mar ha patit diversos episodis 

d’inseguretat, té previst el Govern prendre alguna mesura per reforçar els disposi-
tius policials a Premià de Mar i els municipis del seu entorn? Quines són aquestes 
mesures per aturar aquesta preocupant situació?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del 
Departament d’Interior amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a 
resoldre el problema d’inseguretat ciutadana
314-08630/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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: 
– Està treballant el Departament d’Interior conjuntament amb l’Ajuntament de 

Premià de Mar per resoldre aquesta situació d’inseguretat que fa setmanes que està 
patint el municipi?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la reunió 
amb els familiars del noi afectat pel tracte racista d’uns mossos 
d’esquadra en un desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08631/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quan es va produir la reunió amb els familiars del noi afectat?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
internes arran del tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi en 
un desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08632/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions internes es van determinar arrel dels fets en el seu moment?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units



BOPC 634
30 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels 
mossos d’esquadra implicats en el tracte racista a un noi en un 
desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08633/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Per què s’ha decidit el trasllat dels agents implicats i a on han estat traslladats?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
intern obert als mossos d’esquadra implicats en el tracte racista a un 
noi en un desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08634/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin procediment intern s’ha obert i per què no es va fer quan es van conèixer 
els fets durant l’any 2019?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’actua ara pel tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi 
en un desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08635/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Per què s’actua ara arrel de la noticia, i no quan van succeir els fets en qüestió?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les altres persones 
que coneixien el tracte racista d’uns mossos d’esquadra a un noi en 
un desnonament a Sant Feliu Sasserra (Bages)
314-08636/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 68809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada 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.

En el dia d’avui, 15 de juny de 2020, ha sortit a la llum pública la gravació d’uns 
mossos, en l’actuació d’un desnonament a Sant Feliu Sasserra, al febrer de 2019, en 
què s’escolten greus expressions racistes dels propis agents cap a una persona negra 
que estan detenint, fins i tot un mosso d’esquadra afirma directament que ell és molt 
racista. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Més enllà dels agents implicats, qui més coneixia els fets, i quines actuacions 
o procediments van activar els comanaments informats?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació a les famílies en situació de vulnerabilitat que 
han ocupat un habitatge
314-08637/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com pensa actuar el Govern amb les famílies en situació de vulnerabilitat que 

no poden accedir al mercat d’habitatge i s’han vist abocades a ocupar una vivenda?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya respecte a una família de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que l’Institut Català del Sòl vol 
desnonar
314-08638/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 68815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina resposta donarà l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya a la família, amb 

menor de 3 anys, informe d’exclusió residencial sense tenir alternativa habitacional, 
que Incasòl vol executar a l’Hospitalet en plena crisis per la pandèmia del Covid-19?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat 
d’abandonament de la torre del tossal de Moradilla
314-08639/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 68817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

La telegrafia òptica va ser el primer mecanisme de comunicació telegràfica de 
la història i va tenir un gran desenvolupament al nostre país al llarg del segle xix. 
Especialment durant la meitat de segle, com a instrument militar clau en les guerres 
carlines, es va estendre al territori català, a través de la proliferació de torres (molt 
sovint, aprofitant estructures medievals en desús, instal·lades en llocs encimbellats) 
bona part de les quals es troben en un avançat estat d’abandonament.

No obstant, algunes d’aquestes mostres han estat restaurades els darrers anys i 
s’han integrat en projectes de dinamització cultural i patrimonial, en activitats de 
turisme industrial i altres exemples de museïtzació i posada en valor. Les torres de 
Can Bosquerons (Montornès), Can Casaca (Granollers) i Puiggraciós (Figaró-Mont-
many), han estat un eix de divulgació històrica, turística i patrimonial en un projecte 
molt reeixit des d’entitats culturals del Vallès Oriental. També la Torre dels Soldats, 
a Avinyó (Bages) ha estat restaurada i ha protagonitzat la dinamització del municipi 
a través de la Fira dels Matiners i rutes per descobrir episodis de les carlinades a la 
Catalunya Central.

Però aquests són casos aïllats, dins un panorama d’abandonament, oblit i ruïna 
que s’estén sobre bona part d’aquest patrimoni. El més actual és el de la torre del 
tossal de Moradilla o dels Alamús, a pocs quilòmetres de Lleida i ben visible des de 
la carretera de Barcelona, de gran importància històrica i patrimonial, en un espai 
amb restes ibers, andalusines, medievals i de la Guerra Civil, declarat Bé Cultural 
d’Interès Local (l’any 1982) i inclòs a l’inventari del Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat (l’any 1983), però desprotegit i en ruïna avançada. La torre en qüestió, 
construïda al segle xix sobre la base d’una torre andalusina mil anys anterior, i que 
formava part de la marxa de telegrafia òptica entre Madrid i Barcelona, perilla en la 
seva estabilitat. Entitats locals, visitants, historiadors i mitjans de comunicació han 
alertat del progressiu deteriorament de l’edifici de pedra que s’està enfonsant. El 
perill no només afecta a la preservació de patrimoni, sinó també a la integritat dels 
visitants, donat que al perill d’ensulsiada si afegeix l’existència de dos pous sense 
senyalitzar i d’una vella antena doblegada per l’abandonament.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Cultura de la Generalitat d’aquests fets?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la 
xarxa de telegrafia òptica és un actiu cultural, històric i patrimonial 
que cal posar en valor
314-08640/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 68818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, 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 telegrafia òptica va ser el primer mecanisme de comunicació telegràfica de 
la història i va tenir un gran desenvolupament al nostre país al llarg del segle xix. 
Especialment durant la meitat de segle, com a instrument militar clau en les guerres 
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carlines, es va estendre al territori català, a través de la proliferació de torres (molt 
sovint, aprofitant estructures medievals en desús, instal·lades en llocs encimbellats) 
bona part de les quals es troben en un avançat estat d’abandonament.

No obstant, algunes d’aquestes mostres han estat restaurades els darrers anys i 
s’han integrat en projectes de dinamització cultural i patrimonial, en activitats de 
turisme industrial i altres exemples de museïtzació i posada en valor. Les torres de 
Can Bosquerons (Montornès), Can Casaca (Granollers) i Puiggraciós (Figaró-Mont-
many), han estat un eix de divulgació històrica, turística i patrimonial en un projecte 
molt reeixit des d’entitats culturals del Vallès Oriental. També la Torre dels Soldats, 
a Avinyó (Bages) ha estat restaurada i ha protagonitzat la dinamització del municipi 
a través de la Fira dels Matiners i rutes per descobrir episodis de les carlinades a la 
Catalunya Central.

Però aquests són casos aïllats, dins un panorama d’abandonament, oblit i ruïna 
que s’estén sobre bona part d’aquest patrimoni. El més actual és el de la torre del 
tossal de Moradilla o dels Alamús, a pocs quilòmetres de Lleida i ben visible des de 
la carretera de Barcelona, de gran importància històrica i patrimonial, en un espai 
amb restes ibers, andalusines, medievals i de la Guerra Civil, declarat Bé Cultural 
d’Interès Local (l’any 1982) i inclòs a l’inventari del Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat (l’any 1983), però desprotegit i en ruïna avançada. La torre en qüestió, 
construïda al segle xix sobre la base d’una torre andalusina mil anys anterior, i que 
formava part de la marxa de telegrafia òptica entre Madrid i Barcelona, perilla en la 
seva estabilitat. Entitats locals, visitants, historiadors i mitjans de comunicació han 
alertat del progressiu deteriorament de l’edifici de pedra que s’està enfonsant. El 
perill no només afecta a la preservació de patrimoni, sinó també a la integritat dels 
visitants, donat que al perill d’ensulsiada si afegeix l’existència de dos pous sense 
senyalitzar i d’una vella antena doblegada per l’abandonament.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament de Cultura que la xarxa de telegrafia òptica estesa 

per la geografia catalana és un actiu cultural, històric i patrimonial que val la pena 
recuperar i posar en valor?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a frenar la degradació de la torre del tossal de 
Moradilla
314-08641/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 68819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, 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 telegrafia òptica va ser el primer mecanisme de comunicació telegràfica de 
la història i va tenir un gran desenvolupament al nostre país al llarg del segle xix. 
Especialment durant la meitat de segle, com a instrument militar clau en les guerres 
carlines, es va estendre al territori català, a través de la proliferació de torres (molt 
sovint, aprofitant estructures medievals en desús, instal·lades en llocs encimbellats) 
bona part de les quals es troben en un avançat estat d’abandonament.
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No obstant, algunes d’aquestes mostres han estat restaurades els darrers anys i 
s’han integrat en projectes de dinamització cultural i patrimonial, en activitats de 
turisme industrial i altres exemples de museïtzació i posada en valor. Les torres de 
Can Bosquerons (Montornès), Can Casaca (Granollers) i Puiggraciós (Figaró-Mont-
many), han estat un eix de divulgació històrica, turística i patrimonial en un projecte 
molt reeixit des d’entitats culturals del Vallès Oriental. També la Torre dels Soldats, 
a Avinyó (Bages) ha estat restaurada i ha protagonitzat la dinamització del municipi 
a través de la Fira dels Matiners i rutes per descobrir episodis de les carlinades a la 
Catalunya Central.

Però aquests són casos aïllats, dins un panorama d’abandonament, oblit i ruïna 
que s’estén sobre bona part d’aquest patrimoni. El més actual és el de la torre del 
tossal de Moradilla o dels Alamús, a pocs quilòmetres de Lleida i ben visible des de 
la carretera de Barcelona, de gran importància històrica i patrimonial, en un espai 
amb restes ibers, andalusines, medievals i de la Guerra Civil, declarat Bé Cultural 
d’Interès Local (l’any 1982) i inclòs a l’inventari del Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat (l’any 1983), però desprotegit i en ruïna avançada. La torre en qüestió, 
construïda al segle xix sobre la base d’una torre andalusina mil anys anterior, i que 
formava part de la marxa de telegrafia òptica entre Madrid i Barcelona, perilla en la 
seva estabilitat. Entitats locals, visitants, historiadors i mitjans de comunicació han 
alertat del progressiu deteriorament de l’edifici de pedra que s’està enfonsant. El 
perill no només afecta a la preservació de patrimoni, sinó també a la integritat dels 
visitants, donat que al perill d’ensulsiada si afegeix l’existència de dos pous sense 
senyalitzar i d’una vella antena doblegada per l’abandonament.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament de Cultura endegar alguna actuació per frenar la de-

gradació de la torre de Moradilla o dels Alamús i endegar el seu estudi, restauració 
i posada en valor?

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis 
afectats per la reassignació del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional
314-08642/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 68828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

La Generalitat de Cataluña ha procedido a reasignar el destino de los Fondos 
Feder a causa del Covid.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En el caso de que afecten a fondos Feder con destino previsto al mundo local, 

se solicita el detalle de los municipios afectados con indicación del importe reasig-
nado.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional reassignat arran de la crisi de 
la Covid-19
314-08643/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 68829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el importe de los fondos Feder reasignados por el Govern de la Gene-

ralitat a causa de la crisis del Covid-19?
– ¿Cuál es el detalle de los mismos?
– ¿Cuál era la partida prevista antes de la reasignación de los fondos Feder? Se 

solicita el desglose detallando: (i) los proyectos y (ii) las temáticas previstas.
– ¿Cuáles son los criterios que ha utilizado el Govern de la Generalitat para pro-

ceder a la reasignación de los fondos Feder?

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ajudes als 
estrangers afectats pel tancament de fronteres
314-08644/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 68922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Según ha aparecido en algún medio de comunicación, alrededor de 4.000 argen-
tinos, la mitad de ellos en Barcelona, no pudieron regresar a su país cuando tenían 
previsto por causa del confinamiento, cierre de fronteras y escasez de vuelos de re-
patriación. Noticias parecidas hemos tenido de marroquíes y otras nacionalidades 
que han quedado atrapados en Cataluña sin poder regresar a sus países de residencia 
en las fechas que tenían previsto. Algunos de ellos se han tenido que endeudar y se 
han encontrado en un situación económica-social precaria en el periodo de espera 
en Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿El Govern ha dado/prestado algún tipo de ayuda para los extranjeros atrapa-

dos en Cataluña a la espera de poder regresar a sus países de residencia? Si es así 
¿Qué tipo de ayuda ha prestado el Govern?

2. ¿A cuántas personas atrapadas en Cataluña a la espera de poder regresar a sus 
países de residencia ha atendido el Govern?

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del 
centre d’atenció primària de Sant Martí de Tous (Anoia)
314-08645/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 69026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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: 
Fa ja quasi 3 mesos que el CAP de Sant Martí de Tous (comarca Anoia) està 

tancat.
– Quina és la previsió del Departament de Salut per a la reobertura d’aquest 

CAP?
– Està valorant el Departament de Salut no reobrir-lo i derivar a les seves usuà-

ries a Jorba o a altres CAPs del territori?
– Si és així, quins son els criteris que utilitza el Departament de Salut per a pren-

dre la decisió de tancar el CAP de Sant Martí de Tous?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tests de 
detecció de la Covid-19 fets als professionals de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat)
314-08646/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 Hospital Sant Llorenç del municipio de Viladecans, 
Interesa a este diputado y a su grupo parlamentario conocer: 
1. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los profesionales de este hos-

pital para la detección de Covid-19 durante el mes de marzo del presen-te ejercicio? 
Se solicita la información por categoría profesional, tipo de test realizado y porcen-
taje de positivos y negativos.

2. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los profesionales de este hos-
pital para la detección de Covid-19 durante el mes de abril del presente ejercicio? Se 
solicita la información por categoría profesional, tipo de test realizado y porcentaje 
de positivos y negativos.

3. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los profesionales de este hos-
pital para la detección de Covid-19 durante el mes de mayo del presen-te ejercicio? 
Se solicita la información por categoría profesional, tipo de test realizado y porcen-
taje de positivos y negativos.

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 durante el 
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mes de marzo del presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profe-
sional, con indicación del porcentaje que supone ese número de bajas respecto a la 
plantilla de la misma categoría, y el tiempo medio de baja laboral.

5. ¿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 durante el 
mes de abril del presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profe-
sional, con indicación del porcentaje que supone ese número de bajas respecto a la 
plantilla de la misma categoría, y el tiempo medio de baja laboral.

6. ¿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 durante el 
mes de mayo del presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profe-
sional, con indicación del porcentaje que supone ese número de bajas respecto a la 
plantilla de la misma categoría, y el tiempo medio de baja laboral.

7. ¿Cuál es el número de profesionales que han seguido trabajando durante el 
mes de marzo del presente ejercicio a pesar de tener sospecha de Covid-19? Se soli-
cita la información por categoría profesional.

8. ¿Cuál es el número de profesionales que han seguido trabajando durante el 
mes de abril del presente ejercicio a pesar de tener sospecha de Covid-19? Se solicita 
la información por categoría profesional.

9. ¿Cuál es el número de profesionales que han seguido trabajando durante el 
mes de mayo del presente ejercicio a pesar de tener sospecha de Covid-19? Se soli-
cita la información por categoría profesional.

10. ¿Cuál es el número de profesionales contratados durante el mes de marzo del 
presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profesional, tipo de con-
trato y tiempo de duración.

11. ¿Cuál es el número de profesionales contratados durante el mes de abril del 
presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profesional, tipo de con-
trato y tiempo de duración.

12. ¿Cuál es el número de profesionales contratados durante el mes de mayo del 
presente ejercicio? Se solicita la información por categoría profesional, tipo de con-
trato y tiempo de duración.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de llits de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) del març al maig del 2020
314-08647/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 Hospital Sant Lloreç del municipio de Viladecans
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número y porcentaje diario de ocupación de camas de agudos du-

rante los meses de marzo, abril y mayo del presente ejercicio por pacientes diagnos-
ticados o sospechosos de Covid-19?

2. ¿Cuál es el número de camas UCI que se instalaron en este hospital con moti-
vo de la pandemia de Covid-19 y porcentaje diario de ocupación durante los meses 
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de marzo, abril y mayo del presente ejercicio por pacientes diagnosticados o sospe-
chosos de Covid-19?

3. ¿Se cursaron instrucciones al SEM o a las empresas contratistas del servicio 
de transporte sanitario para no trasladar más pacientes al Hospital de Viladecans 
durante los meses de marzo, abril y mayo del presente ejercicio y, en caso positivo, 
cuántos días duró esta situación?

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
del sistema sanitari i dels centres sociosanitaris diagnosticats de 
Covid-19
314-08648/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿ Cuál es el número de profesionales de todo el Sistema de Salud de Cataluña 

que han sido diagnosticados de Covid-19 desde el inicio del estado de alarma, distri-
buido por centro sanitario y por categoría professional? Con indicación del porcen-
taje que supone respecto a la plantilla de ese mismo centro y categoría professional?

2. ¿ Cuál es el número de profesionales de todo el Sistema de Salud de Cataluña 
que han estado en situación de incapacidad laboral transitoria, sea por diagnóstico 
o sospecha de Covid-19, desde el inicio del estado de alarma, distribuido por centro 
sanitario y por categoría professional? con indicación del porcentaje que supone res-
pecto a la plantilla de ese mismo centro y categoría professional.

3. ¿Cuál el número de profesionales de los centros sociosanitarios de Cataluña 
que han sido diagnosticados de Covid-19 desde el inicio del estado de alarma, dis-
tribuido por centro sociosanitario y por categoría professional? con indicación del 
porcentaje que supone respecto a la plantilla de ese mismo centro y categoría pro-
fessional?

4. ¿Cuál es el número de profesionales de los centros sociosanitarios de Cataluña 
que han estado en situación de incapacidad laboral transitoria, sea por diagnóstico 
o sospecha de Covid-19, desde el inicio del estado de alarma, distribuido por centro 
sociosanitario y por categoría professional? Con indicación del porcentaje que supo-
ne respecto a la plantilla de ese mismo centro y categoría profesional.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pacients de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) diagnosticats de Covid-19 o 
sospitosos d’estar-ne afectats que s’han derivat a altres hospitals del 
març al maig del 2020
314-08649/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuántos pacientes con diagnóstico o sospecha de Covid-19 del área de refe-

rencia del Hospital de Viladecans fueron derivados a otros centros hospitalarios du-
rante los meses de marzo, abril y mayo del presente ejercicio?

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i els 
tests fets per Covid-19 a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) del 
març al maig del 2020
314-08650/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de consultas por pacientes diagnosticados o sospechosos 

de Covid-19 que se han realizado durante cada día de los meses de marzo, abril y 
mayo del presente ejercicio en el Hospital de Viladecans?

2. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los usuarios de este hospital 
para la detección de Covid-19 durante el mes de marzo del presente ejercicio? Se 
solicita la información por municipio de residencia del usuario, tipo de test realizado 
y porcentaje de positivos y negativos.

3. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los usuarios de este hospital 
para la detección de Covid-19 durante el mes de abril del presente ejercicio? Se so-
licita la información por municipio de residencia del usuario, tipo de test realizado 
y porcentaje de positivos y negativos.

4. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los usuarios de este hospital 
para la detección de Covid-19 durante el mes de mayo del presente ejercicio? Se so-
licita la información por municipio de residencia del usuario, tipo de test realizado 
y porcentaje de positivos y negativos.

Palacio del Parlamento, 16 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
comptes falsos de Twitter presumptament vinculats a Esquerra 
Republicana de Catalunya
314-08651/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Se han recogido noticias de que Twitter ha cerrado 130 cuentas falsas por cuanto 
vulneran sus políticas comunitarias presuntamente vinculadas a ERC y el perfil que 
más apuntan es al del conseller Bosch.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern tiene algo que ver con estas cuentas falsas?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han donat 
instruccions per a crear comptes falsos a Twitter per a difondre el 
separatisme
314-08652/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Se han recogido noticias de que Twitter ha cerrado 130 cuentas falsas por cuanto 
vulneran sus políticas comunitarias presuntamente vinculadas a ERC, y el perfil que 
más apuntan es al del conseller Bosch.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Desde el Govern u Organismos Dependientes ¿se han dado instrucciones para 

crear cuentas falsas y propagar el separatismo, el referéndum ilegal del 1 de octubre 
o la supuesta represión del España?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha donat 
instruccions per a atacar l’oposició a Twitter
314-08653/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Cuentas oficiales de altos cargos y asesores del Govern se están utilizando para 
criticar a la oposición y muy en particular a Ciudadanos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Desde el Govern, ¿se han dado instrucciones para atacar en Twitter a la opo-

sición?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la neutralitat dels alts càrrecs i autoritats quan aquests critiquen 
l’oposició des de plataformes oficials
314-08654/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Cuentas oficiales de altos cargos y asesores del Govern se están utilizando para 
criticar a la oposición y muy en particular a Ciudadanos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Desde el Govern, ¿cómo justifican la obligación de neutralidad de los cargos 

y autoridades de la Generalitat de Cataluña de criticar o tratar de desacreditar a la 
oposición desde esas plataformas oficiales?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’informa de determinades reunions del president de la Generalitat al 
Portal de la Transparència
314-08655/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con Kyle Parker, vicepresidente del «staff» permanente de la Comisión 
Helsinki de EEUU vinculado a la OSCE. Concretamente, la reunión se produjo en 
enero de 2019. En una primera comunicación al FARA, la Delegación del Govern 
omitió la existencia de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una correc-
ción para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo es que no se informa de estas reuniones en el Portal de Transparencia 

de la Generalitat de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els 
resultats de la reunió del president de la Generalitat amb el 
vicepresident de l’equip permanent de la Comissió Hèlsinki dels 
Estats Units
314-08656/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 raíz de informaciones vertidas a la prensa, hemos conocido que Torra se en-
trevistó con Kyle Parker, vicepresidente del «staff» permanente de la Comisión He-
lsinki de EEUU vinculado a la OSCE. La reunión se produjo en enero de 2019. En 
una primera comunicación al FARA, la Delegación del Govern omitió la existencia 
de este encuentro, pero en marzo remitió al registro una corrección para declararla.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el objeto y los resultados alcanzados en dicha reunión a la que tam-

bién asistieron, además del Presidente de la Generalitat, la Delegada de la Genera-
litat en EEUU, el director general de Asuntos Multilaterales y el Coordinador de 
Políticas Internacionales?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Fascicle sisè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes als 
quals envia els brífings
314-08657/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, 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.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern afirma que aquests Briefings s’envien a un nombre limitat de con-

tactes quins són en concret aquests contactes?

Palau del Parlament, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris pels 
quals es va decidir compartir amb un grup limitat el brífing 1/2019
314-08658/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, 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.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris pels quals es va decidir compartir amb un grup limitat 

aquests documents?

Palau del Parlament, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contraparts 
a qui el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència anirà informant amb relació al brífing 1/2019
314-08659/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, 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.

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són en concret aquestes contraparts a les quals el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència anirà informant?

Palau del Parlament, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
dona a les institucions espanyoles amb relació al brífing 1/2019
314-08660/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, 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.

En relación al Briefing #1/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern dona informació sesgada i deslleial a les institucions espa-

nyoles que violenta no només l’Estat de Dret sinó que a més ho fa amagant-se dels 
milions de catalans contraris a aquests posicionaments?

Palau del Parlament, 17 de junio de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició 
respecte al referèndum de l’1 d’octubre en el brífing 2/2019
314-08661/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #2/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern sostiene maliciosamente que el referéndum del 1 de octubre 

no vulneraba las leyes españolas cuando el Tribunal Constitucional declaró incons-
titucionales las leyes aprobadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017 que constituye-
ron la base para realizarlo?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
http://exteriors.gencat.cat/ca/actualitat/briefings/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 3/2019 no respecta la separació de poders
314-08662/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern con este Briefing en el que claramente se inmiscuye en el 

juicio a los líderes separatistas, no respetó la separación de poderes?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pretenia que els 
interlocutors del brífing 3/2019 pressionessin el poder judicial o el 
Govern d’Espanya
314-08663/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Pretendía que sus interlocutores presionaran al Poder Judicial o al Gobierno 

de España?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va informar el 
Govern d’Espanya dels brífings que va enviar
314-08664/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.
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En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Informó al Gobierno de España de este y otros Briefings?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va rebre cap 
comunicat del Govern d’Espanya respecte als brífings
314-08665/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #3/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Recibió algún comunicado del Gobierno de España respecto a este u otros 

Briefings?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual va 
interferir amb el poder judicial en el brífing 4/2019
314-08666/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern siguió interfiriendo en el Poder Judicial al afirmar que ha-

bía irregularidades en el juicio?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si desconeix que 
els condemnats en el judici pel Procés poden arribar a la jurisdicció 
europea
314-08667/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern desconoce que todos los condenados por el juicio del procés pue-

den llegar hasta la jurisdicción europea para defender sus derechos si consideran que 
no han tenido un juicio justo?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut cap 
resposta amb relació al brífing 4/2019
314-08668/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #4/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Recibieron respuesta a las barbaridades contenidas en el Briefing #4/2019: 

The Irregularities of the Trial?
– En caso de respuesta afirmativa, ¿quién o quienes respondieron? ¿qué respon-

dieron?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
insisteix que els líders separatistes condemnats són presoners 
polítics
314-08669/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #5/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern insiste en que los líderes separatistas condenados eran «pri-

sioneros políticos» faltando al respeto al Estado de Derecho de España y en contra 
de la opinión de Tribunales y ONG de Derechos Humanos relevantes?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
continua negant que la majoria d’espanyols no vol fer un referèndum 
de secessió
314-08670/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #6/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué siguen negando que la mayoría de españoles, incluidos los catalanes, 

no quiere un referéndum de secesión?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no accepta que els votants de Ciutadans no volen un referèndum de 
secessió
314-08671/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #6/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no aceptan que Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña en 

2017, sus votantes no quieren un referéndum de secesión?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 7/2019 no se citen documents en què es demana respecte 
pels jutges espanyols
314-08672/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #7/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no citan documentos de ONG de Derechos Humanos, declaraciones 

de representantes de la Unión Europea –entre otros– en donde se pide el respeto por 
el trabajo de los Jueces Españoles?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 7/2019 no respecta el treball dels jutges espanyols
314-08673/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #7/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ustedes no han respetado el trabajo de los Jueces Españoles?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 8/2019 no s’explica que hi ha eurodiputats catalans que no 
estan d’acord amb la secessió de Catalunya
314-08674/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #8/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ustedes no explican que, en las elecciones europeas, eurodiputados 

también catalanes, no están de acuerdo con la secesión de Cataluña así como con 
todas las valoraciones sesgadas sobre el juicio del procés?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva obligació de 
representar tots els catalans en els seus escrits
314-08675/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.
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En relación al Briefing #8/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Entienden ustedes que la obligación como Govern de representar a todos los 

catalanes se extiende también en los escritos que redactan?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 9/2019 no esmenta la decisió del Tribunal Europeu de Drets 
Humans sobre l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell
314-08676/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #9/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Uds mencionan en el Briefing 6/2019, la opinión the UN Working Group on Ar-

bitrary Detention, que de carácter político y no vinculante.
– ¿Por qué no mencionaron la Decisión del TEDH sobre Forcadell que sí tiene 

valor jurídico y en el que expresamente y cito literal se señala: «Il en résulte que la 
suspension de la séance plénière était “nécessaire dans une société démocratique”, 
notamment pour le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protec-
tion des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention (voir, 
mutatis mutandis, Herri Batasuna et Batasuna, précité, §§ 91 et 94)»?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en 
el brífing 9/2019 no explica que els partits separatistes van violar els 
drets de participació política de l’oposició
314-08677/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #9/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué no explican que los partidos separatistas violaron los derechos de 
participación política de la oposición parlamentaria tal y como señaló el Tribunal 
Constitucional?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals en el brífing 10/2019 va defensar els polítics separatistes 
condemnats
314-08678/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #10/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué siguieron dando argumentos de parte, en defensa de los políticos se-

paratistas condenados interfiriendo en el juicio?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual en els brífings no ha respectat les opinions dels catalans no 
separatistes
314-08679/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #10/2019, que se encuentra en este enlace: http://exteriors.
gencat.cat/ca/actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué ni en este, ni en ninguno de los otros Briefings, han manifestado res-

peto por las opiniones de los millones de catalanes no separatistas?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes 
rebudes als brífings 11/2019 i 12/2019
314-08680/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #11/2019 y el Briefing #12/2019 titulado «A Hundred 
Years of Injustice», que se encuentran en este enlace: http://exteriors.gencat.cat/ca/
actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido estos dos Briefings y quién en 

concreto ha contestado?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’exconseller 
Alfred Bosch compareixerà per a donar explicacions amb relació als 
brífings 11/2019 i 12/2019
314-08681/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 69133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

En relación al Briefing #11/2019 y el Briefing #12/2019 titulado «A Hundred 
Years of Injustice», que se encuentran en este enlace: http://exteriors.gencat.cat/ca/
actualitat/briefings/

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El entonces conseller Bosch va a comparecer para dar explicaciones sobre los 

contenidos e interlocutores con los que ha estado dando información sesgada, ofen-
siva para los catalanes no separatistas que no se han podido defender?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total 
d’accidents a la carretera C-55
314-08682/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 69200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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.

La carretera C-55 es la vía que conecta de forma directa, sin peajes, la comar-
ca del Bages con la capital Barcelona. Desde hace décadas la ciudadanía reivindica 
mejoras en esta carretera debido al alto índice de siniestralidad que acumula. Uno 
de los datos relevantes para disponer de información de esta carretera son las esta-
ciones de medición de la intensidad del tráfico de la C-55.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número total de accidentes registrados? Desglosado por tipología 

y por año.
2. ¿Cuál es el número de accidentes con víctimas mortales? Desglosado por ti-

pología y por año.
3. ¿Cuál es el número de accidentes con heridos graves? Desglosado por tipolo-

gía y por año.
4. ¿Cuál es el número de accidentes con heridos leves? Desglosado por tipología 

y por año.
5. ¿Cuál es la intensidad media diaria de tráfico, desglosada por meses y por 

días? Desglosado por año.
6. ¿Cuál es el porcentaje de vehículos pesados que soporta la vía? Desglosado 

por año.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total 
d’accidents a la carretera C-16
314-08683/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 69201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, 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.

La autopista A-16 es la vía rápida que conecta de forma directa la comarca del 
Bages con la capital Barcelona. Desde hace décadas la ciudadanía reivindica mejo-
ras en esta carretera debido al alto índice de siniestralidad que acumula. Uno de los 
datos relevantes para disponer de información de esta carretera son las estaciones 
de medición de la intensidad del tráfico de la C-16.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número total de accidentes registrados? Desglosado por tipología 

y por año.
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2. ¿Cuál es el número de accidentes con víctimas mortales? Desglosado por ti-
pología y por año.

3. ¿Cuál es el número de accidentes con heridos graves? Desglosado por tipolo-
gía y por año.

4. ¿Cuál es el número de accidentes con heridos leves? Desglosado por tipología 
y por año.

5. ¿Cuál es la intensidad media diaria de tráfico, desglosada por meses y por 
días? Desglosado por año.

6. ¿Cuál es el porcentaje de vehículos pesados que soporta la vía? Desglosado 
por año.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de 
tancament i reobertura al públic previstes dels centres d’atenció 
especialitzada de Mataró i de Premià de Mar (Maresme)
314-08684/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Se nos ha informado que el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) de Mataró no 
podrá estar disponible para atención a los usuarios debido a unas obras en el mis-
mo y también, que temporalmente no se podrá disponer del CAE del municipio de 
Premià de Mar.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué fechas previstas de cierre y reapertura se disponen para el Centre d’Aten-

ció Especialitzada del municipio de Marató?
2. ¿Cuál es el motivo por el que no se puede utilizar el Centre d’Atenció Especia-

litzada del municipio de Premià de Mar?
3. ¿Qué fechas son las previstas para el cierre y la reapertura del Centre d’Aten-

ció Especialitzada del municipio de Premià de Mar?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, Martín Eusebio Barra López, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Mataró prevista per a cobrir l’atenció als usuaris del 
centre d’atenció especialitzada de Mataró
314-08685/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Se nos ha informado que el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) de Mata-
ró no podrá estar disponible para atención a los usuarios debido a unas obras en el 
mismo y también que temporalmente no se podrá disponer del CAE del municipio 
de Premià de Mar.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué ampliación de espacios se ha previsto en el Hospital de Mataró para cu-

brir la asistencia de los ciudadanos que no podrá hacerse en este período de obras?
2. ¿Qué ampliación de plantilla se ha previsto en el Hospital de Mataró para 

cubrir la asistencia que no podrá hacerse en estos CAEs? Se solicita información 
detallada, por categoría profesional, y para cada una de las especialidades médicas 
atendidas en los Centres d’Atenció Especialitzada citados.

3. ¿Qué planificación se ha realizado para reprogramar en el Hospital de Mataró 
todas las visitas pendientes, pero ya programadas en los Centres d’Atenció Especia-
litzada?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, Martín Eusebio Barra López, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
prevista a l’Hospital de Mataró arran de les derivacions pel 
tancament provisional per obres del centre d’atenció especialitzada 
de Mataró
314-08686/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Se nos ha informado que el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) de Mata-
ró no podrá estar disponible para atención a los usuarios debido a unas obras en el 
mismo y también que temporalmente no se podrá disponer del CAE del municipio 
de Premià de Mar.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Qué previsión se ha realizado sobre el incremento que se producirá en la lis-
ta de espera del Hospital de Mataró? Se solicita información detallada para cada 
una de las especialidades médicas atendidas en los Centres d’Atenció Especialit-
zada citados.

2. ¿Qué planes se han previsto para informar adecuadamente y con la anticipa-
ción suficiente a las poblaciones afectadas? Se solicita información detallada para 
cada una de las especialidades médicas atendidas en los Centre d’Atenció Especia-
litzada.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, Martín Eusebio Barra López, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites en el Registre de turisme de Catalunya
314-08687/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 69226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, 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.

La Generalitat tiene la obligación de control de las personas inscritas en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas están incritas en el Registre de Turisme de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors de què disposa per al control del Registre de turisme de 
Catalunya
314-08688/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 69227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, 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.

La Generalitat tiene la obligación de control de las personas inscritas en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos inspectores tiene la Generalitat para realizar las comprobaciones ne-

cesarias para asegurar el control de las personas inscritas en el Registre de Turisme 
de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del 
Fons Social Europeu a projectes del 2014 ençà
314-08689/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 69242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las asignaciones del Fondo Social Europeo (FSE) a proyectos 

en el período 2014-2020? Se solicita el desglose de cuántos fondos se han asignado; 
los proyectos que han recibido dichos fondos; y el número de asginaciones pendien-
tes a aplicar.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions del 
Fons Feder a projectes del 2014 ençà
314-08690/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 69243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las asignaciones de los Fondos Feder a proyectos en el el 

período 2014-2020? Se solicita el desglose de cuántos fondos se han asignado; los 
proyectos que han recibido dichos fondos; y el número de asignaciones pendientes 
a aplicar.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc dels projectes 
que han perdut els recursos del Fons Feder pel fet d’haver-los 
reprogramat
314-08691/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 69244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿El Govern cree que está en riesgo los proyectos de los Fondos Feder que han 

perdido su asignación a causa de la reprogramación de dichos fondos que ha reali-
zado el Govern de la Generalitat de Cataluña?

2. ¿Qué medidas llevará a cabo la Generalitat para proteger los proyectos que 
han perdido la asignación de los Fondos Feder a causa de la reprogramación de di-
chos fondos que ha realizado el Govern de la Generalitat de Cataluña?

3. ¿El Govern llevará nuevas reprogramaciones de los Fondos Feder? En caso 
afirmativo, se solicita: (i) los motivos de dicha reprogramación; (ii) los proyectos 
afectados; y (iii) la cantidad reprogramada.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si reprogramarà 
l’assignació del Fons Social Europeu
314-08692/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 69245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern reprogramará la asignación destinada de los Fondos Social Euro-

peo (FSE)? En caso afirmativo, se solicita: (i) los motivos de dicha reprogramación; 
(ii) los proyectos afectados; y (iii) la cantidad reprogramada.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
correctores per a resoldre el problema de qualitat de l’aigua de la 
platja del Rec del Molí, a l’Escala (Alt Empordà)
314-08693/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Des de l’estiu del 2016, els informes anuals de resultats de la classificació de la 

qualitat de les aigües de bany de l’estiu de les platges catalanes que realitza l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), classifiquen com a insuficient (no apta pel bany) l’ai-
gua de la platja del Rec del Molí, situada al municipi de l’Escala.



BOPC 634
30 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 255 

A la memòria de l’ACA del 2018 s’esmenta que el Rec del Molí rep la influència 
de petits nuclis de població amb mancances de sanejament. L’Informe tècnic. Re-
sultats de la classificació de la qualitat de les aigües de bany. Temporada de bany 
2019 senyala que a «la platja del Rec hi desemboca el rec del Molí, on s’han detectat 
nivells moderats de contaminació fecal (vinculats a insuficiències del clavegueram 
urbà) que han provocat algunes alteracions puntuals de la qualitat de l’aigua de bany 
de la platja del Rec. Al 2019, s’han efectuat controls d’investigació al rec del Molí i 
s’han dut a terme actuacions per identificar-ne les causes i aplicar les mesures cor-
rectores necessàries». Enguany l’Agència Europea del Medi Ambient ha demanat 
que es tanqui la platja susdita i l’Ajuntament de l’Escala ha anunciat el tancament 
parcial per aquesta temporada estiuenca.

– Quines mesures correctores s’han aplicat per evitar les alteracions puntuals de 
la qualitat de l’aigua?

– Quan està previst que les mesures correctores resolguin els problemes de qua-
litat de l’aigua del Rec del molí?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
d’obertura de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-08694/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 69376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan tenen previst obrir les oficines físiques del SOC?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
les línies d’atenció al client del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-08695/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 69377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Degut a la gran demanda de sol·licitud d’informació d’usuaris i usuàries del 
SOC, tenen previst ampliar les línies d’atenció al client i l’horari?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
telefònics del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats al 
servei d’informació relativa als expedients de regulació temporal 
d’ocupació
314-08696/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 69378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Hi ha moltes queixes dels usuaris i les usuàries del SOC degut a les dificultats 

per accedir a l’atenció telefònica.
– Quants agents telefònics tenen destinats al servei d’informació dels ERTOS?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
sanitàries i de seguretat indicades als ajuntaments per a la 
reobertura dels parcs infantils
314-08697/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 69411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quines mesures específiques o protocols ha facilitat el Govern als diferents 

Ajuntaments de Catalunya per a la reobertura dels parcs infantils a tota Catalunya?
2. Quines mesures sanitàries i de seguretat ha indicat el Govern als diferents 

Ajuntaments per a la reobertura del parcs infantils a tota Catalunya?
3. Quines instruccions ha donat el Govern per a la desinfecció dels parcs infan-

tils, de tota Catalunya mitjançant els Ajuntaments?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
específiques i els protocols indicats per a la reobertura dels centres 
de dia
314-08698/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 69412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quines mesures específiques o protocols ha facilitat el Govern de la Generali-

tat per a la reobertura dels centres de dia a tot Catalunya?
2. Quines mesures sanitàries i de seguretat ha indicat el Govern de la Generalitat 

per a la reobertura dels centres de dia a tot Catalunya?
3. Quines instruccions per la reobertura ha donat el Govern de Generalitat per 

garantir la desinfecció dels centres de dia de tot Catalunya?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades tenint en compte els resultats de l’auditoria interna al Cos 
de Mossos d’Esquadra
314-08699/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 69414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres atenent als resultats de l’auditoria interna efectuada 

al cos dels Mossos d’Esquadra.
– Quan compareixerà el conseller d’Interior al plenari per explicar els resultats 

de l’auditoria al Parlament?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ja treballa per a 
presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2021 abans del 10 d’octubre
314-08700/12

FORMULACIÓ: GP CS

Reg. 69416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿ Ha empezado a trabajar el Govern de la Generalitat los presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña para el 2021, para presentarlos ante el Parlament de Catalu-
ña antes del 10 de octubre tal y como establece el artículo 32 de la Ley de Finanzas 
Públicas?

2. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y apro-
bar por parte del Consell d’Executiu el anteproyecto de ley de los presupuestos de la 
Generalitat de Cataluña para el año 2021?

3. ¿Ha recibido el Govern de la Generalitat, y en particular el Departamento de 
Economía y Hacienda, los anteproyectos de los estados de gastos, enviados por los 
organismos superiores de la Generalitat y sus departamentos, antes del 10 de mayo, 
tal y como prevé la Ley de Finanzas Públicas?

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
específiques i els protocols facilitats per a la reobertura dels centres 
de dia
314-08701/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 69419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quines mesures específiques o protocols ha facilitat el Govern de la Generali-

tat per a la reobertura dels centres de dia a tot Catalunya?
2. Quines mesures sanitàries i de seguretat ha indicat el Govern de la Generalitat 

per a la reobertura dels centres de dia a tot Catalunya?
3. Quines instruccions per la reobertura ha donat el Govern de Generalitat per 

garantir la desinfecció dels centres de dia de tot Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de 
persones en situació d’incapacitat laboral transitòria des de l’inici de 
l’estat d’alarma
314-08702/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál ha sido el número total de personal en situación de Incapacidad Laboral 

Transitoria desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la 
información desglosada por categoría laboral, funciones que desempeñan y dividida 
por turnos/jornada laboral.

2. ¿Cuál ha sido el número total de personal que no pudieron acudir a su puesto 
de trabajo por situaciones clínicas, aunque no fuera necesario conceder la Incapaci-
dad Laboral Transitoria desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? 
Se solicita la información desglosada por categoría laboral, funciones que desem-
peñan y dividida por turnos/jornada laboral, e indicación del número de días de au-
sencia.

3. ¿Cuál ha sido el número total de personal contratado desde el inicio del estado 
de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información desglosada por categoría 
laboral, funciones que desempeñan y dividida por los turnos/jornada laboral.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de detecció de la Covid-19 fets als professionals de la residència Ca 
N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
314-08703/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los profesionales de esta re-

sidencia para la detección de Covid-19 desde el inicio del estado de alarma hasta la 
fecha actual? Se solicita la información diaria por categoría profesional, tipo de test 
realizado y porcentaje de positivos y negativos.
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2. ¿Cuál es el número de test que se han realizado a los residentes de esta resi-
dencia para la detección de Covid-19 desde el inicio del estado de alarma hasta la 
fecha actual? Se solicita la información diaria, tipo de test realizado y porcentaje de 
positivos y negativos.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
defuncions per Covid-19 a la residència Ca N’Amell, de Premià de 
Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08704/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál ha sido el número de residentes fallecidos con diagnóstico confirmado 

de Covid-19, desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita 
la información agrupada por días, y si el fallecimiento se ha producido en la resi-
dencia o en hospital.

2. ¿Cuál ha sido el número de residentes fallecidos con sospechosa de Covid-19, 
aunque sin confirmar, desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha actual? Se 
solicita la información agrupada por días y si el fallecimiento se ha producido en la 
residencia o en el hospital.

3. ¿Cuál ha sido el número de residentes trasladados a hospitales desde el inicio 
del estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información agrupada por 
días y por motivo del traslado.

4. ¿Se ha denegado a algún residente el traslado a un hospital desde el inicio del 
estado de alarma hasta la fecha actual? Se solicita la información agrupada por días 
y especificando el motivo de la negativa del traslado.

5. ¿En qué estado se encontraba la residencia tanto sanitaria como administrati-
vamente en el momento de la intervención por el CatSalut? En caso de existir infor-
me solicitamos una copia completa del mismo.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció de la 
residència Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), per personal del 
CAP Premià de Mar i del Departament de Salut
314-08705/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar, y 
la visitada realizada en fecha 2 de abril de 2020 por el personal del CAP de Premià 
a los afectados por Covid-19 en la misma residencia,

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quien solicitó dicha visita del personal del CAP de Premià?
2. ¿Cuál fue el motivo de solicitar la intervención del Departament de Salut?
3. ¿Quién tomó la decisión de realizar esta intervención del Departament de Sa-

lut?
4. ¿Por qué el director del centro residencial sigue firmando los emails como di-

rector si la residencia está intervenida también a nivel de gestión?
5. ¿Por qué la dirección del Centre Residencia Ca N’Amell negó el acceso a la 

misma a servicios médicos privados?

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Consorci Sanitari del Maresme en la intervenció de la residència Ca 
N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
314-08706/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿El Consorci Sanitari del Maresme ha tomado parte en la intervención de esta 

residencia? ¿Cuáles han sido sus funciones? ¿Cuál fue el resultado de la interven-
ción? En caso de existir informe de los resultados solicitamos una copia completa 
del mismo.

2. ¿Bajo qué criterios o qué condiciones deberá cumplir la residencia para que 
CatSalut determine el cese de su intervención por el CatSalut?
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3. ¿Ha interpuesto el Consorci Sanitari del Maresme, ante la Fiscalía Superior de 
Cataluña en relación con esta residencia alguna actuación judicial? En caso positivo 
se solicita la fecha y detalle de los hechos que la motivaron.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Salut ha interposat alguna actuació davant de la Fiscalia Superior 
de Catalunya amb relació a la residència Ca N’Amell, de Premià de 
Mar (Maresme)
314-08707/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 69442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado, 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.

Referente al Centre Residencial Ca N’Amell del municipio de Premià de Mar
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Ha interpuesto el Departament de Salut, o cualquiera de los organismos que 

de él dependen, alguna actuación ante la Fiscalía Superior de Cataluña en relación 
con esta residencia? En caso positivo se solicita la fecha y detalle de los hechos que 
la motivaron.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, José María Cano Navarro, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
conseller d’Educació amb les escoles d’educació infantil per a 
consensuar-ne l’obertura a partir de la fase 2 del desconfinament
314-08708/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Dada la ratio de niños y niñas establecida por el Departament d’Educació en los 
centros de eduación infantil etapa de 0-2.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuántas reuniones ha tenido el Sr. Bargalló, conseller d’Educacio, o personas 

delegadas por él, con las entidades representativas de las Escuelas Infantiles para 
consensuar las instrucciones emitidas del Departament d’Educació sobre la apertura 
de estos centros a partir de la fase 2 de desconfinamiento?
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2. ¿Qué expertos en esta etapa educativa han participado en la redacción de las 
citadas instrucciones?

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació ha fet una estimació de les pèrdues per a les escoles 
d’educació infantil pel compliment de les condicions de reobertura 
dels centres a partir de la fase 2 del desconfinament
314-08709/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Dada la ratio de niños y niñas establecida por el Departament d’Educació en los 
centros de eduación infantil etapa de 0-2 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Ha hecho el Departament d’Educació una estimación de las repercusiones 

económicas y de pérdida o necesidad de puestos de trabajo que supone cumplir los 
requisitos establecidos para la reapertura de estos centros a partir de la fase 2 de 
desconfinamiento?

2. ¿Qué alternativas se han ofrecido a estas entidades y ayuntamientos en los 
casos en los que el espacio físico o el personal contratado no fuera suficiente para 
cumplir con los requisitos establecidos para la reapertura?

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
sanitaris enviats a les escoles d’educació infantil i el consens amb 
els municipis i les entitats amb què s’han elaborat
314-08710/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Dada la ratio de niños y niñas establecida por el Departament d’Educació en los 
centros de eduación infantil etapa de 0-2 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué protocolos de actuación sanitaria tanto para la adecuación de los espa-

cios como para garantizar la seguridad en la atención a los niños/as se han enviado 
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a las Escuelas Infantiles? ¿Estaban consensuados estos protocolos con los munici-
pios y las entidades?

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
avaluades pel Departament d’Educació per a la reobertura de les 
escoles d’educació infantil
314-08711/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Dada la ratio de niños y niñas establecida por el Departament d’Educació en los 
centros de eduación infantil etapa de 0-2 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué alternativas que conjuguen las garantías sanitarias con la oferta de servi-

cio de Escuelas Infantiles han sido evaluadas por el Departament d’Educació, ¿Cuál 
fue el motivo por el que no se llevaron a cabo?

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos 
perquè les escoles d’educació infantil puguin complir els requisits 
exigits per a la reobertura
314-08712/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Dada la ratio de niños y niñas establecida por el Departament d’Educació en los 
centros de eduación infantil etapa de 0-2 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Tiene previsto el Departament d’Educació algún plan de ayudas para cubrir 

los gastos de adecuación de espacios o de nuevas contrataciones que deban hacer es-
tas entidades para cumplir los requisitos establecidos para la reapertura? Si lo tiene 
previsto ¿Cuándo estará disponible y qué ayudas facilitará?

2. ¿Tiene previsto el Departament d’Educació algún plan de ayudas para cu-
brir las cuotas que han de pagar las familias que han visto reducidos sus ingresos 
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a consecuencia del Covid-19? Si lo tiene previsto ¿Cuándo estará disponible y qué 
ayudas facilitará?

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes 
pel Departament d’Educació als ajuntaments perquè les escoles 
d’educació infantil puguin obrir al juny
314-08713/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 69448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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 Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Dadas las quejas que están realizando las empresas y los ayuntamientos que ges-
tionan la educación infantil, y ante la negativa de muchas ha abrir sus instalaciones 
por falta de medios y normas de seguridad 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuáles son las pautas emitidas por el Departament d’Educació para estable-

cer un diálogo con los ayuntamientos, y empresas para buscar soluciones a la situa-
ción de que las Escuelas Infantiles no hayan abierto con fecha 8 de junio de 2020?

2. ¿Cuáles son las instrucciones emitidas por el Departament d’Educació para 
establecer las pautas a implementar por parte de las Escuelas Infantiles para su 
apertura el 8 de junio de 2020?

3. ¿Qué supervisión está realizando el Departament d’Educación para que se 
cumplan los medios y las medidas necesarias para abrir las instalaciones de las Es-
cuelas Infantiles?

4. ¿Cuántas Escuelas Infantiles no han abierto sus instalaciones y ofrecido los 
servicios de educación infantil? Desglosada la información por Escuelas Infantiles 
públicas, concertadas y privadas.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a 
les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
314-08714/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
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municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia digital a les Xarxes Socials dels diferents departaments 

de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les 
xarxes socials dels departaments de la Generalitat
314-08715/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
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del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui gestiona els diferents comptes de Xarxes Socials dels Departaments de la 

Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix 
l’estratègia digital dels seus comptes a les xarxes socials
314-08716/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui dirigeix l’estratègia digital de les Xarxes Socials dels comptes del Govern 

de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre 
d’estil d’ús de les seves xarxes socials
314-08717/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix llibre d’estil d’ús de les Xarxes Socials del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia 
comunicativa del seu compte de Twitter @govern
314-08718/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
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d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia comunicativa del compte de Twitter del compte del Go-

vern de la Generalitat (@govern)?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seu bloqueig 
d’usuaris de Twitter respecta els principis de transparència, ètica i 
bon govern
314-08719/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
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del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que blocar usuaris de Twitter, ciutadans i ciutadanes al final, 

respecta els principis de transparència, ètica i bon Govern en el Govern de la Ge-
neralitat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una 
informació esbiaixada a les xarxes socials en funció del que pensen 
els ciutadans
314-08720/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern esbiaixa la seva comunicació a Xarxes Socials en funció del que 

pensa la ciutadania?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si dona una 
informació esbiaixada a les xarxes socials en funció de l’afinitat 
política dels usuaris
314-08721/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern esbiaixa la seva comunicació a Xarxes Socials en funció de l’afinitat 

política dels usuaris i usuàries?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix 
l’estratègia digital i el llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
314-08722/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.
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Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.

Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui dirigeix l’estratègia digital i llibre d’estil del compte de Twitter del Govern 

(@govern)?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del 
seu compte de Twitter @govern
314-08723/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

Internet, així com les seves múltiples, ha estat un dels avenços tecnològics de la 
humanitat més importants dels últims segles. Facilitant inicialment canals de co-
municació entre punts llunyans de forma ràpida i a baix cost, sent font inesgotable 
d’informació a nivells inabordables, fins el dia d’avui que és inconcebible no viure 
sense una connexió de xarxa que et faciliti l’accés a continguts d’streaming cultu-
ral a casa teva, amb l’smartphone, ordinador o amb elements propers a la domòtica.

Malgrat la bombolla especulativa dels inicis, també ha estat font innumerables 
fonts de riquesa i desenvolupament, facilitant la producció industrial, les formes de 
treball d’una altra manera o generant una indústria relacionada en la mateixa xarxa. 
En aquest sentit, les Xarxes Socials van ser una petita revolució en la comunicació; 
immediatesa, facilitat i capacitat de ser informació bidireccional. En definitiva, les 
xarxes han democratitzat la informació i el seu accés, sense haver de passar per al-
guns filtres.
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Des de les institucions s’han utilitzat les Xarxes Socials han servit per donar pu-
blicitat a les diferents accions que es duen a terme des de les mateixes i com a font 
d’informació bidireccional. Lamentablement, el dia 18 de juny el compte de Twitter 
del Govern de la Generalitat va blocar un ciutadà. El Govern de la Generalitat és el 
Govern de tota la ciutadania que viu a Catalunya i obliga a donar resposta a tothom 
a les Xarxes Socials, independentment del que pensi, digui, o sigui el seu origen. 
Sigui crític o no amb l’acció del Govern.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el llibre d’estil del compte de Twitter del Govern (@govern)?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a les 
quals ha comprat el material sanitari i de protecció per a afrontar 
l’emergència sanitària
314-08724/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines empreses s’han fet aquestes operacions per valor de 187 milions 

d’euros?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de les 
devolucions d’una part del material sanitari i de protecció adquirit 
per a afrontar la crisi sanitària
314-08725/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius hi ha hagut 24 milions d’euros en devolucions?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses a les 
quals ha fet devolucions de material sanitari i de protecció adquirit 
per a afrontar la crisi sanitària
314-08726/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
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compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines empreses s’han efectuat els 24 milions d’euros en devolucions?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
devolucions de material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar 
la crisi sanitària
314-08727/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les devolucions de 24 milions d’euros han tingut algun cost per a la Genera-

litat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de 
l’import de les devolucions de material sanitari i de protecció adquirit 
per a afrontar la crisi sanitària
314-08728/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.
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El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han recuperat la totalitat dels 24 milions d’euros de devolucions?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la devolució de la 
compra de material sanitari i de protecció adquirit per a afrontar la 
crisi sanitària ha estat per irregularitats de les empreses proveïdores
314-08729/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La devolució de 24 milions d’euros ha estat fruit d’alguna irregularitat per part 

de les empreses proveïdores?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 634
30 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 277 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant les possibles irregularitats d’empreses proveïdores 
de material sanitari i de protecció que han hagut de fer devolucions 
d’imports econòmics
314-08730/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 
de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas d’haver-se produït alguna irregularitat per part de les empreses, la Ge-

neralitat ha pres alguna mesura al respecte?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de 
fer públiques les dades relatives al tipus de material sanitari i de 
protecció adquirit per a fer front a la crisi sanitària
314-08731/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 69775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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.

El passat 6 d’abril el vicepresident i conseller d’Economia Pere Aragonès en la 
seva compareixença a la Comissió d’Economia va afirmar que la Generalitat havia 
destinat 198 M€ a la compra de material sanitari per fer front a l’emergència sani-
tària creada pel Coronavirus. No va però detallar ni el volum de material, i la tipo-
logia ni el número de cada un dels sistemes de protecció adquirits pel Govern de la 
Generalitat, ni tampoc el seu preu.

Així mateix a la resposta donada per escrit no s’aclareixen alguns dels detalls de-
manats a les preguntes fetes. Només es concreten els pagaments en material sanitari 



BOPC 634
30 de juny de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 278

de 211 milions d’euros, produint-se devolucions d’alguna d’aquestes operacions de 
compra per un import de 24 milions d’euros, resultant com a total net 187 milions 
en despesa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El vicepresident d’Economia es va comprometre a fer públic el total d’unitats 

de material sanitari i el seu desglossament per tipologia, quan ho pensa complir?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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	314-06927/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
	314-06928/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà el 2019
	314-06929/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alta Ribagorça el 2019
	314-06930/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06931/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06932/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06933/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06934/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06935/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Administració de Seguretat ha instat a fer alguna modificació amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06936/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Barcelona del 2017 ençà
	314-06937/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Girona del 2017 ençà
	314-06938/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Tarragona del 2017 ençà
	314-06939/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Lleida del 2017 ençà
	314-06940/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a les diputacions i els consells comarcals per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06941/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades als ajuntaments per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06942/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control de l’execució de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06943/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06944/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06945/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06946/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures sancionadores per no haver dut a terme les actuacions necessàries per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06947/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al Departament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat els mitjans necessaris per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06948/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics que va servir per a decidir canviar l’estat de confinament a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
	314-07097/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
	314-07141/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
	314-07142/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants que ha adquirit i que ha distribuït a les àrees bàsiques policials
	314-07143/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de protecció i de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
	314-07144/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de gel hidroalcohòlic que ha adquirit i que ha distribuït a les oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra
	314-07145/12
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ulleres de protecció i vestits de partícules que ha adquirit i que ha distribuït a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	314-07147/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desinfeccions a les comissaries, als uniformes i als vehicles dels Mossos d’Esquadra
	314-07148/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades i d’actuacions practicades pels agents dels Mossos d’Esquadra per l’incompliment del confinament
	314-07149/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a cobrir el confinament de la conca d’Òdena
	314-07150/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions i de posades a disposició judicial que s’han fet per incompliment del confinament
	314-07153/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes laborals tramitades pels agents dels Mossos d’Esquadra a causa de malaltia comuna o de llarga durada per la Covid-19 del març del 2020 ençà
	314-07154/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions conjuntes o coordinades amb altres cossos policials i l’exèrcit que han fet els Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
	314-07155/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tancaments de locals comercials o de lleure que han dut a terme els Mossos d’Esquadra del 13 de març de 2020 ençà
	314-07156/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a cobrir les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de març de 2020
	314-07157/12
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents traslladats a altres serveis amb menor exposició al contagi de la Covid-19
	314-07168/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de detecció del contagi de la Covid-19 adquirides per al Cos de Mossos d’Esquadra
	314-07169/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves ràpides de detecció del contagi de la Covid-19 practicades als agents dels Mossos d’Esquadra
	314-07170/12
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dutes a terme pels Mossos d’Esquadra amb relació als ciberdelictes comesos del març del 2020 ençà
	314-07206/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de les unitats d’investigació de delictes de ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra del març del 2020 ençà
	314-07207/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a oferir liquiditat als sectors afectats per la crisi de la Covid-19 que han de retornar els pagaments avançats
	314-07252/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del CAP La Sagrera, de Barcelona
	314-07289/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals han estat derivats els usuaris del CAP La Sagrera, de Barcelona
	314-07290/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Maragall i el CUAP Cotxeres, de Barcelona, disposen del personal necessari per a fer front al tancament del CAP La Sagrera
	314-07291/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar la neteja de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07399/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a iniciar les obres i les connexions als subministraments de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07400/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de les famílies desallotjades de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi
	314-07401/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat dels habitatges i de les pertinences de les famílies de l’edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi durant el reallotjament
	314-07402/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a evitar afectacions generalitzades pels abusos d’alguns veïns en la potència de l’energia elèctrica
	314-07403/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda prevista per l’Agència Catalana de l’Habitatge per a les comunitats de veïns d’un edifici del barri de Campclar, de Tarragona, afectat per un incendi que es troben sense subministrament elèctric
	314-07404/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la afectació de la reducció d’impostos recaptats pel Govern espanyol derivada de la crisi de la Covid-19 pel que fa a la financiació autonòmica
	314-07477/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució dels recursos davant la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19
	314-07479/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla específic que ha elaborat per a atendre les necessitats de les persones LGBTI i dels sectors més vulnerables arran de la crisi de la Covid-19
	314-07609/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels ajuts previstos a les entitats LGBTI
	314-07610/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les entitats que presten un servei telefònic específic per al col·lectiu LGBTI durant la pandèmia de la Covid-19
	314-07611/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets, les llibertats i la dignitat de les persones LGBTI durant el confinament
	314-07612/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 20 del Pla de lectura 2020
	314-07692/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 19 del Pla de lectura 2020
	314-07694/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 17 del Pla de lectura 2020
	314-07695/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 16 del Pla de lectura 2020
	314-07696/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 15 del Pla de lectura 2020
	314-07697/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 14 del Pla de lectura 2020
	314-07698/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 13 del Pla de lectura 2020
	314-07699/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 11 del Pla de lectura 2020
	314-07701/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 10 del Pla de lectura 2020
	314-07702/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 9 del Pla de lectura 2020
	314-07703/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 8 del Pla de lectura 2020
	314-07704/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 7 del Pla de lectura 2020
	314-07705/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la mesura 4 del Pla de lectura 2020
	314-07708/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amortització de les infraestructures de l’empresa concessionària d’autopistes Abertis
	314-07733/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’empresa Abertis i el Govern d’Espanya amb relació al perllongament de la concessió de les autopistes de peatge AP-7, AP-2 o C-32
	314-07734/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prioritat de la pròrroga de la concessió que demana l’empresa Abertis
	314-07735/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga de la concessió de les autopistes AP-7, AP-2 o C-32
	314-07736/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació aportada per Hard Rock per a sol·licitar una pròrroga per a la compra dels terrenys a l’Institut Català del Sòl
	314-07776/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock l’ha informat que no té els 120 milions d’euros per a comprar els terrenys a l’Institut Català del Sòl
	314-07777/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa ha estat informada de la pròrroga demanada per Hard Rock
	314-07778/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si manté l’opció de compra sobre els terrenys de Criteria Caixa
	314-07779/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Criteria Caixa li ha demanat cap compensació per mantenir l’opció de compra dels seus terrenys
	314-07780/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock ha aportat cap garantia que a la tardor haurà superat els impactes econòmics de la crisi
	314-07781/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Hard Rock garanteix la compra dels terrenys en el nou termini fixat
	314-07782/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat ambiental del projecte de Hard Rock
	314-07783/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica del projecte de Hard Rock
	314-07784/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nou termini fixat per a la compra dels terrenys per Hard Rock ja estava previst en l’acord de la concessió
	314-07785/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual no ha posat en marxa cap mecanisme d’ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges no inclosos en el parc públic
	314-07806/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desplegar un sistema d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat per a pagar el lloguer dels habitatges no inclosos en el parc públic
	314-07807/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar les mesures aprovades en matèria d’habitatge
	314-07808/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cessament del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
	314-07897/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris d’ajuts en la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2019
	314-07901/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds registrades en les tres darreres convocatòries de subvencions per al pagament del lloguer
	314-07902/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris d’ajuts per al pagament del lloguer del 2018 a qui se’ls va denegar en la convocatòria del 2019
	314-07903/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de denegació de la subvenció per al pagament del lloguer de la convocatòria del 2019
	314-07904/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost adjudicat als ajuts per al pagament del lloguer el 2019
	314-07905/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual modificació dels requisits de les bases reguladores dels ajuts per al pagament del lloguer
	314-07906/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requisits de la convocatòria dels ajuts per al pagament del lloguer del 2020
	314-07907/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a participar en la convocatòria de la Resolució TES/662/2020, relativa a les subvencions per al pagament del lloguer de l’habit
	314-07908/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris i el pressupost adjudicat amb relació a la convocatòria de la Resolució TES/662/2020, relativa a les subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge per a la gent gran
	314-07909/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a denegar la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge per a la gent gran
	314-07910/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les comissions d’urbanisme amb relació als plans d’ordenació urbanística municipal
	314-07922/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les tramitacions de llicències ambientals perquè puguin ésser concedides les que corresponguin
	314-07923/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a accelerar i reforçar les taules d’emergència en l’àmbit de l’habitatge en el món local
	314-07937/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels ajuntaments com a beneficiaris en el Programa de foment del parc d’habitatges de lloguer
	314-07938/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de les oficines locals d’habitatge per a atendre les necessitats i els serveis derivats de la crisi de la Covid-19
	314-07939/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures econòmiques per a ajudar els joves a pagar el lloguer de l’habitatge durant i després de l’estat d’alarma
	314-07950/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autòpsies practicades a la província de Lleida del 14 de març ençà
	314-07987/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent que han estat de baixa laboral del 14 de març ençà
	314-07994/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre Penitenciari de Ponent arran de la crisi per la Covid-19
	314-07995/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renda garantida de ciutadania que ha rebut el Servei d’Ocupació Pública de Catalunya des de l’inici del confinament
	314-08022/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cites prèvies per a tramitar la renda garantida de ciutadania que van quedar pendents pel confinament
	314-08023/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Servei d’Ocupació Pública de Catalunya de donar cita a les sol·licituds de renda garantida de ciutadania rebudes durant el confinament
	314-08024/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autòpsies practicades a la província de Girona del 14 de març ençà
	314-08063/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre Penitenciari Puig de les Basses arran de la crisi per la Covid-19
	314-08071/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la seguretat davant la Covid-19 en el servei ferroviari interprovincial
	314-08081/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn cultural i social de les subvencions concedides per la Institució de les Lletres Catalanes el 2008
	314-08126/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del personal del Centre Penitenciari Mas d’Enric arran de la crisi per la Covid-19
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual insisteix que els líders separatistes condemnats són presoners polítics
	314-08669/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual continua negant que la majoria d’espanyols no vol fer un referèndum de secessió
	314-08670/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no accepta que els votants de Ciutadans no volen un referèndum de secessió
	314-08671/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en el brífing 7/2019 no se citen documents en què es demana respecte pels jutges espanyols
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	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs
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	314-08684/12
	Formulació: José María Cano Navarro, juntament amb un altre diputat del GP Cs
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	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs
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	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs
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	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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	314-08696/12
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	314-08702/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de detecció de la Covid-19 fets als professionals de la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
	314-08703/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions per Covid-19 a la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme), des de l’inici de l’estat d’alarma
	314-08704/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció de la residència Ca n’Amell, de Premià de Mar (Maresme), per personal del CAP Premià de Mar i del Departament de Salut
	314-08705/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Consorci Sanitari del Maresme en la intervenció de la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
	314-08706/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha interposat alguna actuació davant de la Fiscalia Superior de Catalunya amb relació a la residència Ca N’Amell, de Premià de Mar (Maresme)
	314-08707/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Educació amb les escoles d’educació infantil per a consensuar-ne l’obertura a partir de la fase 2 del desconfinament
	314-08708/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha fet una estimació de les pèrdues per a les escoles d’educació infantil pel compliment de les condicions de reobertura dels centres a partir de la fase 2 del desconfinament
	314-08709/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols sanitaris enviats a les escoles d’educació infantil i el consens amb els municipis i les entitats amb què s’han elaborat
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	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives avaluades pel Departament d’Educació per a la reobertura de les escoles d’educació infantil
	314-08711/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos perquè les escoles d’educació infantil puguin complir els requisits exigits per a la reobertura
	314-08712/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes pel Departament d’Educació als ajuntaments perquè les escoles d’educació infantil puguin obrir al juny
	314-08713/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia digital a les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
	314-08714/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui gestiona les xarxes socials dels departaments de la Generalitat
	314-08715/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui dirigeix l’estratègia digital dels seus comptes a les xarxes socials
	314-08716/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un llibre d’estil d’ús de les seves xarxes socials
	314-08717/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia comunicativa del seu compte de Twitter @govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre d’estil del seu compte de Twitter @govern
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