
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 els ajuts que va demanar al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per l’incendi a la Ribera de l’Ebre i les Garrigues
314-06744/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la directora general de Desenvo-
lupament Rural del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va oferir de fer una 
obra d’emergència per a restaurar les zones afectades per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre i les Garrigues
314-06745/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a l’oferiment de la direc-
tora general de Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció de restaurar les zones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06746/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació coneixia l’oferiment de la directora general de Desen-
volupament Rural del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de restaurar les 
zones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06747/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la restau-
ració de les zones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06748/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts destinats a pal·liar els 
efectes de l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06749/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans i les mesures per a res-
taurar les zones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06750/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts promesos fa anys per 
l’Estat que encara no s’han cobrat
314-06751/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial dels ajuts 
previstos per a fer front als danys del temporal Gloria
314-06801/12
Resposta del Govern 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
314-07000/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals al Vendrell (Baix Penedès)
314-07001/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals a Cambrils (Baix Camp) i a Tortosa 
(Baix Ebre)
314-07002/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb re-
lació a les investigacions dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i a 
l’acompanyament de les víctimes
314-07003/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades de preven-
ció de les violències sexuals al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
314-07004/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar a disposició 
de les famílies un canal de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a compensar la bretxa digital educativa durant el període de tancament 
dels centres educatius per la Covid-19
314-07056/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació mòbil StopCovid-19Cat
314-07139/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades 
a les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07158/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposa-
des a l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció a França entre el 13 i el 16 de 
març de 2020
314-07160/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposa-
des a la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en direcció a Amposta entre el 13 i el 16 
de març de 2020
314-07162/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades 
a 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
314-07164/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb re-
lació als menors estrangers no acompanyats que continuen vivint al carrer durant 
l’estat d’alarma
314-07183/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha comportat la 
creació de l’aplicació STOP Covid-19 CAT
314-07197/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que fan els ciutadans de l’apli-
cació STOP Covid-19 CAT i les conclusions que se n’extreuen
314-07198/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre el personal de residències, habitatges tutelats i centres de 
dia per a gent gran
314-07218/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre els usuaris de residències, habitatges tutelats i centres de 
dia per a gent gran
314-07219/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de la Co-
vid-19 detectats entre el personal de residències i llars residència de persones amb 
discapacitat
314-07228/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis detectats 
entre els usuaris de residències i llars residència de persones amb discapacitat
314-07229/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lliuraments setmanals 
de material informàtic als alumnes dels centres educatius
314-07604/12
Resposta del Govern 87

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
Rectificació del text presentat 88
Correcció d’errades de publicació (BOPC 634) 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’informació 
i atenció a les dones que hi ha a Lleida
314-07789/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han estat desinfectades per la Unitat Militar d’Emergències arran de 
la Covid-19 a la província de Lleida
314-07969/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han demanat que la Unitat Militar d’Emergències els desinfecti les 
instal·lacions a la província de Lleida
314-07970/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han estat desinfectades per la Unitat Militar d’Emergències arran de 
la Covid-19 a la província de Girona
314-08047/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han demanat que la Unitat Militar d’Emergències els desinfecti les 
instal·lacions a la província de Girona
314-08048/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantificació de les conseqüèn-
cies negatives de la Covid-19 en els sectors productius de les comarques de Girona
314-08076/12
Resposta del Govern 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures per a substituir 
els casals d’estiu per un pla de reforç i ajuda als alumnes
314-08082/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han estat desinfectades per la Unitat Militar d’Emergències arran de 
la Covid-19 a la província de Tarragona
314-08148/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències per a 
gent gran que han demanat que la Unitat Militar d’Emergències els desinfecti les 
instal·lacions a la província de Tarragona
314-08149/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantificació de les conseqüències 
negatives de la Covid-19 en els sectors productius de les comarques de Tarragona
314-08177/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’organitzar una taula de 
concertació amb els municipis del Vallès Oriental per a coordinar-ne els casals d’estiu
314-08359/12
Resposta del Govern 94

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament a la produc-
tora Minoria Absoluta en concepte d’arrencada del programa pel programa Polònia
325-00120/12
Resposta del president del Consell de Govern 95

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri informatiu que 
justifica l’entrevista a Jaume Roures amb relació a la destitució del coronel de la 
Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos
325-00121/12
Resposta del president del Consell de Govern 96

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si la direcció de TV3 va 
autoritzar l’entrevista a Jaume Roures a Preguntes freqüents amb relació a la des-
titució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos
325-00122/12
Resposta del president del Consell de Govern 97

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació d’una en-
trevista a Jaume Roures en hora punta per a parlar sobre la destitució del coronel 
de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos
325-00123/12
Resposta del president del Consell de Govern 97

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de l’Institut de la Joventut 
d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la 
Covid-19 sobre la població jove a Espanya»
314-08732/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut 
de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeco-
nòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya» que indica que Cata-
lunya és el segon territori de l’Estat amb més contractes indefinits inferiors a l’any
314-08733/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut 
de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeco-
nòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya» que indica que Catalunya 
és el territori de l’Estat amb més treballadors per compte propi
314-08734/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Institut 
de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències socioeco-
nòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya» que indica que Catalunya 
és el territori de l’Estat amb més joves amb ocupació vulnerable
314-08735/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya» que indica que 
Catalunya té una demanda alta d’ocupació juvenil
314-08736/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe de l’Ins-
titut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les conseqüències so-
cioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a Espanya» que indica que 
Catalunya té una taxa alta d’ocupació vulnerable
314-08737/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reobertura 
dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Planes, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), tancats des de l’inici de l’estat d’alarma
314-08738/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del tancament dels 
centres d’atenció primària de la Floresta i les Planes, a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), durant la pandèmia de Covid-19
314-08739/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’atenció mèdica 
als centres d’atenció primària de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-08740/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de tancar centres d’aten-
ció primària en barris amb dèficit d’inversió i de serveis
314-08741/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de centres d’atenció 
primària que deixen la població sense servei de salut de proximitat en moments 
amb dificultats de mobilitat
314-08742/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels recursos i l’allar-
gament dels horaris dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Planes, de 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb vista a llur reobertura
314-08743/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de les delegacions de 
la Generalitat a l’exterior per a repatriar els catalans que es trobaven a l’estranger 
el 14 de març de 2020
314-08744/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats a repatriar els 
catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 2020
314-08745/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats a allotjar els 
catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 2020
314-08746/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats a vols per a fer 
tornar els catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 2020
314-08747/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats a la manutenció 
dels catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 2020
314-08748/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions als catalans que 
es trobaven a l’estranger el 14 de març
314-08749/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les rutes de sortida que es van 
recomanar als catalans que es trobaven al continent americà i volien tornar a Cata-
lunya en el moment que es va decretar l’estat d’alarma a Espanya
314-08750/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de catalans a bord de 
creuers que va atendre la Generalitat i les opcions que va plantejar per a llur retorn
314-08751/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de necessitat 
de retorn de catalans que es trobaven a l’estranger en el moment que es va declarar 
l’estat d’alarma resolts sense cap intervenció del Govern d’Espanya
314-08752/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la 
residència per a gent gran Ramon Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celonès), que han tingut alguna baixa per incapacitat laboral transitòria des del de-
cret de l’estat d’alarma
314-08753/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests de detecció de 
la Covid-19 fets als treballadors de la residència per a gent gran Ramon Berenguer, 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), des del decret de l’estat d’alarma
314-08754/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents morts per 
Covid-19 a la residència per a gent gran Ramon Berenguer, de Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès), des del decret de l’estat d’alarma
314-08755/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació no va presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres 
educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08756/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència per al funciona-
ment i l’organització dels centres escolars de no presentar fins al 20 de maig el pla 
d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 
2020-2021
314-08757/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’ober-
tura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-
2021 preveu l’obertura dels centres l’1 de juny de 2020
314-08758/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el pla d’ober-
tura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-
2021 no permet l’obertura dels centres educatius concertats abans de l’1 de juny 
de 2020 si compleixen totes les mesures de seguretat
314-08759/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el pla d’obertura 
dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 
no permet l’obertura dels menjadors escolars si compleixen totes les mesures de 
seguretat
314-08760/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no defineix 
els criteris sanitaris i les restriccions per a poder obrir els menjadors dels centres 
escolars si n’hi ha que els podrien complir
314-08761/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha consensuat amb la comuni-
tat educativa els termes del pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08762/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals la mina de 
Vilafruns (Bages) acumula tres accidents laborals greus en dos mesos
314-08763/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions laborals a la mina 
de Vilafruns (Bages) del 2014 ençà
314-08764/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la seguretat laboral de la 
mina de Vilafruns (Bages) estigui en mans d’una empresa subcontractada
314-08765/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tercer projecte del ramal de l’au-
topista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-08766/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 116
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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 els ajuts que va 
demanar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per l’incendi 
a la Ribera de l’Ebre i les Garrigues
314-06744/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 i 70165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-06744/12, 314-
06745/12, 314-06746/12, 314-06747/12, 314-06748/12, 314-06749/12, 314-06750/12, 
i 314-06751/12; atès que les iniciatives es refereixen a un mateix assumpte i, per con-
següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constata-
ble, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne 
l’elaboració, us informo del següent:

En primer lloc, i referent a la pregunta parlamentària 314-06744/12, apuntar que 
el Govern de la Generalitat va optar per impulsar una línia d’ajudes diferent a la pro-
posada pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) perquè l’ajut 
que habilitava l’ens estatal es concretava, només, en una actuació executada pel pro-
pi MAPA per restaurar la zona forestal, i condicionada a la disponibilitat del seu 
pressupost. En canvi, la voluntat del Govern anava molt més enllà i és per aquest 
motiu que va optar-se per impulsar un pla d’actuació propi més ambiciós. Aquest in-
cloïa, per una banda, ajuts directes als agricultors per a la recuperació del potencial 
productiu de les plantacions i; per altra banda, ajuts per a nous regadius i l’ampliació 
dels existents tot pensat per facilitar la recuperació d’un mosaic forestal i de conreu, 
en el qual els regadius actuïn com a tallafocs. Addicionalment, també, es va establir 
ajuts per a la recuperació i neteja de la zona cremada, i de recuperació i execució de 
noves mesures contra incendis de cara al futur.

D’acord a aquest plantejament i amb la voluntat d’actuar amb tota la celeritat 
possible, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va 
concertar les mesures per a la recuperació de la zona cremada a l’empresa pública 
Forestal Catalana SA. La professionalitat, proximitat, necessitat d’actuar amb rapi-
desa i coneixement de la realitat forestal catalana van ser alguns dels elements de-
terminants per a aquesta contractació. A més, les tasques s’han realitzat amb com-
promís mediambiental, establint que la fusta recuperada tingués com a destí plantes 
de tractament de biomassa situades a Catalunya, reduint d’aquesta manera la petjada 
de carboni de l’aprofitament de la biomassa cremada.

En segon lloc, en relació amb la pregunta 314-06745/12, concretar que la Direc-
ció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va rebre una carta de la Directora 
General de Desenvolupament Rural del MAPA oferint fer actuacions d’emergència 
sempre que l’ens estatal tingués disponibilitat pressupostària, condicionant que no 
permetia assegurar la seva execució.

En tercer lloc, pel que fa a les preguntes 314-06746/12 i 314-06747/12, d’acord 
a la situació d’emergència existent i la conseqüent atenció del Govern en resoldre 
el problema, no es va donar resposta a la carta al considerar-se que la proposta no 
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s’ajustava a les necessitats reals del moment. Aquesta, no proposava col·laboració per 
a definir l’actuació necessària sinó que plantejava una entrada a treballar a la zona 
amb els seus mitjans i condicionada a la disponibilitat pressupostària.

Pel que fa a si la Consellera en tenia coneixement, dir que efectivament en tenia 
coneixement i que la resposta va ser conjunta de tot el Departament.

En quart lloc, i referent a les preguntes 314-06748/12 i 314-06749/12, les quals 
fan referència a recursos destinats i respectius imports, per una banda apuntar que 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va declarar 
d’emergència les actuacions de restauració de la coberta vegetal afectada i retirada 
de la fusta cremada arran de l’incendi amb un import de 1.216.418€ (IVA inclòs). 
Unes actuacions que, en tot cas, s’orientaven a la implantació i futur desenvolupa-
ment d’un bosc que protegís el sòl dels processos erosius i augmentessin i conser-
vessin la biodiversitat existent a la zona; recuperant i millorant la situació ambiental 
i social dels municipis afectats, en relació a l’estat en que es trobaven amb anterio-
ritat a l’incendi.

En aquest sentit, i concretant més les característiques de l’actuació, precisar que 
les actuacions forestals es van orientar, en primer terme, a la minimització de l’ero-
sió, prioritzant les petites obres de correcció hidrològica en les zones de pendent més 
elevada (superior al 50% aproximadament) amb la construcció de feixines perpen-
diculars al pendent per a sostenir el sòl (320 ha). També s’ha actuat a 30 ha de zones 
secundàries de menor pendent, amb previsió d’augmentar-ne la superfície. D’aquesta 
manera s’aconsegueix reduir la velocitat de l’aigua i, per tant, s’evita les pèrdues de 
sòl i la formació d’escorrancs. Així mateix i en segon terme, una de les altres me-
sures per a la restauració de la zona han estat les actuacions per millorar i habilitar 
vials per a vehicles forestals i d’extinció d’incendis. Fins al moment, s’ha retirat l’ar-
brat amb perill de caiguda als vials en més de 100 km i arranjament de camins per 
més de 40 km En tercer terme, també van fer-se actuacions de retirada de la fusta 
cremada.

Tot això ha estat possible gràcies la col·laboració entre el DARP, els ajuntaments 
i els propietaris afectats, els quals han cedit la seva finca per fer aquestes actuacions. 
Així mateix, apuntar que hi ha hagut propietaris que han buscat altres mitjans per 
fer-ho.

En relació amb l’import destinat a les actuacions esmentades, aquest ha estat de 
1.216.418,84 €. Pràcticament la totalitat d’aquestes actuacions han estat ja executades

Així mateix, i per altra banda, altres mesures de prevenció d’incendis que es van 
preveure són la construcció de franges perimetrals estratègiques de prevenció d’in-
cendis, amb un cost previst de 200.000€; i la construcció d’un nou punt d’aigua de 
servei als equips d’extinció d’incendis, amb un cost previst de 25.000€.

També, d’acord a l’Ordre ARP/192/2019, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a les explotacions agràries i comuni-
tats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques 
de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, en relació a les explotacions agràries 
es va establir una línia d’ajuts per a la recuperació del potencial productiu per un im-
port de 500.000€; una altra línia d’ajuts a les Comunitats de regants que havien vist 
afectades les seves instal·lacions per un import de 172.000€; i una línia de préstecs a 
interès bonificat amb un import de 100.000€.

En aquest sentit, i després de les corresponents resolucions, l’aportació total del 
DARP ha estat de 458.561,57 €, distribuïts de la següent manera:

– Ajuts per a la recuperació del potencial productiu: 241.271,88 € 
– Ajuts a les comunitats de regants: 194.536,00 € 
– Crèdits bonificats explotacions agràries afectades: 22.753,69 €
I finalment, en relació amb les noves xarxes de regadiu, s’han previst projectes 

per valor de 1.500.000€ per a nous regadius i de 2.400.000€ per a la recuperació 
i compactació de regadius existents a la zona. Aquestes actuacions es finançaran 
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d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. en un 85% per part de l’ad-
ministració i un 15% per part dels regants, amb una adhesió mínima de regants per 
tirar-les endavant, ja que es tracta nous regs i de millora en regs de suport existents.

En aquests moments es troba en el tràmit d’exposició pública el projecte i el cor-
responent estudi d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació del regadiu de la Co-
munitat de Regants de Vingalis a La Serra de Rovelló, als termes municipals de 
Vinebre, la Torre de l’Espanyol i Flix (Ribera d’Ebre), pas previ a la seva licitació  
i execució.

En cinquè, i referent a la pregunta 314-06750/12, emfasitzar que el Govern de la 
Generalitat va posar els mitjans suficients i va impulsar les mesures necessàries per 
establir unes bases coherents per a la recuperació del potencial productiu de les ex-
plotacions afectades, comptant amb el compromís dels agricultors. Les actuacions 
que es van plantejar es van explicar a la Taula Tècnica creada amb aquesta finalitat 
i amb l’objectiu d’assolir el màxim consens de manera participada.

Finalment, en sisè i últim lloc, en relació amb la pregunta 314-06751/12, contex-
tualitzada en un comentari oral en seu parlamentària, i per posar un exemple d’ajuts 
que el Govern de l’Estat espanyol ha deixat de pagar al Govern de la Generalitat; 
mencionar, entre d’altres, els ajuts de foment a l’associacionisme per a la defensa sa-
nitària ramadera (ADS) o el foment de les agrupacions fitosanitàries i de producció 
integrada (ADV). Uns ajuts imprescindibles que amb anterioritat arribaven i que van 
deixar de fer-ho, amb el greuge de la importància que tenien, motiu pel qual el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha seguit mante-
nint amb pressupost propi.

Barcelona, 23 de juny de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la directora 
general de Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació va oferir de fer una obra d’emergència per a restaurar 
les zones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06745/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a 
l’oferiment de la directora general de Desenvolupament Rural del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de restaurar les zones 
afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06746/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació coneixia l’oferiment 
de la directora general de Desenvolupament Rural del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de restaurar les zones afectades 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06747/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a la restauració de les zones afectades per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06748/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts destinats a 
pal·liar els efectes de l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06749/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans i les 
mesures per a restaurar les zones afectades per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre i les Garrigues
314-06750/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts promesos 
fa anys per l’Estat que encara no s’han cobrat
314-06751/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70062 i 70165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06744/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
territorial dels ajuts previstos per a fer front als danys del temporal 
Gloria
314-06801/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-06801/12 us in-
formo del següent:

Per una banda, en relació amb el sector agrari el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar dues convocatòries extraordinà-
ries d’ajuts per fer front als danys ocasionats tant pels aiguats d’octubre de 2019 com 
pel temporal Glòria de gener de 2020.

– La primera convocatòria, referent a una línia d’ajut per donar suport a les ex-
plotacions agràries en la recuperació del potencial productiu de les finques que han 
patit afectacions més importants conseqüència dels aiguats. Es tracta de la Resolu-
ció ARP/1268/2020, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les 
explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria 
de gener de 2020 (ref. BDNS 509217).

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:
a) un ajut per a les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del po-

tencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats d’octubre de 
2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, en relació amb el grau d’afectació; i/o

b) la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, 
únicament per a actuacions d’inversió, amb l’Institut Català de Finances (ICF), amb 
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la bonificació del 100% dels interessos. En aquest cas, a més de la sol·licitud del 
DARP, caldrà presentar la sol·licitud de préstec davant de l’ICF.

Actualment el tràmit es troba en fase de recepció de sol·licituds i, per tant i en 
conseqüència, es pot informar de la distribució territorial potencial d’acord amb les 
avaluacions dels danys realitzats pel cos d’agents rurals (CAR) amb el suport dels 
serveis territorials del DARP.

En la següent taula s’informa dels resum de superfícies dels recintes afectats pels 
dos aiguats: 

Zona Superfície (ha)

Lleida 4.914

Tarragona 314

Empordà (Ter i Fluvià) 19.670

Terres Ebre 108

Zona Tordera 327

Total 25.333

*Notes: Les superfícies en hectàrees (ha) corresponen a les sumes de les superfícies SIG-PAC 2019 dels recintes 
declarats a DUN 2019 afectats. La superfície admissible a l’ajut es pot veure reduïda si l’afectació en el recinte 
és parcial.

– La segona convocatòria, referent a una línia d’ajut per donar suport a les co-
munitats de regants amb la reparació i restauració de les infraestructures hidràuli-
ques de regadiu, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatges 
afectades pels aiguats. Un ajut vehiculat a través de la Resolució ARP/904/2020, de 
21 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants afectades 
pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 
503741).

L’objecte de la convocatòria, la qual es va obrir el 28 d’abril, va ser l’establiment 
d’un ajut adreçat a les comunitats de regants que van reportar danys ocasionats pels 
esmentats aiguats amb la finalitat de restituir les infraestructures hidràuliques de 
regadiu malmeses, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, 
per a garantir la seva continuïtat.

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds el passat 3 de juny, 
s’han presentat un total de 42 comunitats de regants amb la següent distribució ter-
ritorial: 

Demarcació Comunitats de regants

Lleida 7

Terres de l’Ebre 4

Tarragona 19

Girona 11

Barcelona 1

Total 42

Per altra banda, en relació al sector pesquer, el DARP va convocar ajuts mínimis 
per un import de 2.100.000€ per tal de donar suport a la recuperació de la capacitat 
productiva del sector pesquer i aqüícola afectada pel temporal Glòria que va tenir 
lloc entre els dies 20 i 23 de gener de 2020, mitjançant l’Ordre ARP/38/2020, de 8 
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores (DOGC núm. 8112 - 15.04.2020) 
i Resolució ARP/923/2020, de 21 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts de mí-
nimis (DOGC núm.8126 - 05.05.2020).

Aquest import convocat (2,1 M€) es va distribuir en les següents línies:
– La primera, L01 - Ajuts per a les empreses aqüícoles: 1.600.000,00 €



BOPC 638
3 de juliol de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 15 

Actuació A01: Actuacions per a la restitució del potencial productiu, d’acord amb 
el punt 4.1.1 de les bases reguladores: 1.480.000,00 €.

Actuació A02: Compensació de càrregues financeres per operacions de finança-
ment amb l’ICF d’acord amb el punt 4.1.2 de les bases reguladores: 120.000,00 €.

– La segona, L02 - Ajuts per a propietàries i/o armadores d’embarcacions pes-
queres.

Actuació B01: Arts de pesca passius perduts o danyats d’acord amb el punt 4.2 
de les bases reguladores: 500.000,00 €.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat un total 
de 106 peticions d’ajut amb un import 631.209,97 €.

Pel que fa a la distribució territorial d’aquests ajuts al sector pesquer i aqüícola i 
d’acord a les diverses línies d’ajut, a continuació es presenten diverses taules resum:

L01: ajuts a l’aqüicultura

Comarca/Municipi Expedients Ajut

Baix Ebre 13  260.953,34 €
Ampolla (L’) 3  69.411,00 €

Deltebre 9  184.682,04 €

Tortosa 1  6.860,30 €

Montsià 5  85.599,98 €

Alcanar 1  22.288,20 €

Sant Carles de la Ràpita 4  63.311,78 €

Total aqüicultura 18  346.553,32 €

L02: ajuts a pesca

Comarca/Municipi Expedients Ajut

Alt Empordà 5  48.991,54 €
Llançà 1  1.361,54 €

Port de la Selva (El) 4  47.630,00 €

Baix Camp 2  6.559,40 €

Cambrils 2  6.559,40 €

Baix Ebre 29  67.107,03 €

Ametlla de Mar (L’) 5  8.882,90 €

Ampolla (L’) 11  28.864,14 €

Deltebre 13  29.359,99 €

Baix Empordà 5  16.430,32 €

Torroella de Montgrí 2  4.340,32 €

Sant Feliu de Guíxols 3  12.090,00 €

Barcelonès 2  - €

Barcelona 2  - €

Garraf 5  18.236,20 €

Vilanova i la Geltrú 5  18.236,20 €

Montsià 39  116.618,41 €

Alcanar 8  56.578,94 €

Sant Carles de la Ràpita 31  60.039,47 €

Baix Penedès 1  10.713,75 €

Calafell 1  10.713,75 €

Total ajuts pesca 88  284.656,65 €
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Resum total d’expedients: 

Comarca/Municipi Expedients Ajut

Alt Empordà 5  48.991,54 €

Llançà 1  1.361,54 €

Port de la Selva (El) 4  47.630,00 €

Baix Camp 2  6.559,40 €

Cambrils 2  6.559,40 €

Baix Ebre 42  328.060,37 €

Ametlla de Mar (L’) 5  8.882,90 €

Ampolla (L’) 14  98.275,14 €

Deltebre 22  214.042,03 €

Tortosa 1  6.860,30 €

Baix Empordà 5  16.430,32 €

Torroella de Montgrí 2  4.340,32 €

Sant Feliu de Guíxols 3  12.090,00 €

Barcelonès 2  - €

Barcelona 2  - €

Garraf 5  18.236,20 €

Vilanova i la Geltrú 5  18.236,20 €

Montsià 44  202.218,39 €

Alcanar 9  78.867,14 €

Sant Carles de la Ràpita 35  123.351,25 €

Baix Penedès 1  10.713,75 €

Calafell 1  10.713,75 €

Total general 106  631.209,97 €

Barcelona, 23 de juny de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
314-07000/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07000/12, us 
informo del següent:

La lluita contra els delictes sexuals és una de les línies prioritàries d’actuació del 
cos de Mossos d’Esquadra. La gravetat d’aquests delictes i les especificitats que pre-
senten va comportar fer una acurada reflexió sobre el model policial capaç d’abordar 
la realitat actual sobre la violència sexual en un debat en el qual van participar poli-
cies, criminòlegs, jutges, periodistes i experts en violències sexuals.

Conseqüentment amb el compromís contra aquest tipus de delictes, el mes de 
març de 2020 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va crear la Unitat 
Central d’Agressions Sexuals, que depèn de la Divisió d’Investigació Criminal, amb 
l’objectiu de millorar la prevenció, la qualitat de la investigació i la generació d’in-
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tel·ligència policial per a la detecció de delinqüents sexuals reincidents i millorar 
la qualitat de l’atenció a les víctimes. La unitat està formada, inicialment, per una 
trentena d’efectius, amb una formació específica, que treballen en coordinació amb 
les unitats d’investigació de les comissaries i amb les àrees centrals que tenen res-
ponsabilitat sobre aquestes investigacions.

Un dels reptes del nou model d’atenció a les violències sexuals és el de treballar 
de manera més eficient i eficaç amb la resta d’operadors implicats en el tractament 
d’aquests delictes, amb l’objectiu de millorar la prevenció, la investigació i l’atenció 
a les víctimes. Aquest nou model implica a hospitals, serveis socials, psicòlegs, es-
coles, universitats, associacions i al sector de l’oci nocturn, entre d’altres.

Per cercar la col·laboració activa del sector de l’oci nocturn en la lluita contra la 
violència sexual, l’any 2019 el Departament d’Interior va establir el Protocol de se-
guretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, amb la finalitat de prevenir i 
establir pautes d’actuació per donar una millor resposta davant d’atacs contra la in-
demnitat i la llibertat sexual en aquests espais. Actualment, nombrosos ajuntaments 
i altres entitats públiques, empreses de seguretat privada, empreses d’auxiliars i con-
troladors d’accés i altres entitats privades de tot Catalunya s’han adherit a aquest 
Protocol.

Així mateix, les campanyes de difusió mediàtica i social poden tenir un impacte 
en el nombre de denúncies sobre qualsevol conducta que atempti contra la indem-
nitat i la llibertat sexual.

També és important el treball que es fa en els centres educatius. Al llarg de l’any 
acadèmic la Policia de la Generalitat (PG-ME) treballa directament amb joves i 
adolescents per conèixer les problemàtiques existents, ajudar a detectar i prevenir 
riscos i determinar respostes efectives d’intervenció policial.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals al 
Vendrell (Baix Penedès)
314-07001/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07001/12, us 
informo del següent:

L’any 2019 es van produir 23 fets delictius contra la llibertat i la indemnitat se-
xual a la localitat del Vendrell, dels quals 10 van succeir a la via pública i en altres 
espais públics. Els altres 13 casos coneguts van tenir lloc en espais privats. Quatre 
dels casos coneguts corresponen a un mateix autor, que hauria agredit dues víctimes 
amb les quals havia contactat a través de les xarxes socials.

Durant l’any 2019 es van resoldre el 83% dels casos coneguts, és a dir, s’ha iden-
tificat el presumpte autor del delicte, i continua la investigació per resoldre la tota-
litat dels casos.

Durant el primer trimestre de 2020 s’han conegut sis fets delictius contra la in-
demnitat i la llibertat sexual: dues agressions sexuals, tres casos d’abusos sexuals 
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i un d’exhibicionisme. Fins el moment s’han resolt el 50% dels casos i continua la 
investigació per resoldre’n la totalitat.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals a 
Cambrils (Baix Camp) i a Tortosa (Baix Ebre)
314-07002/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07002/12, us 
informo del següent:

Les dades de què disposa la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra sobre 
els delictes contra la indemnitat i la llibertat sexual en les poblacions de Cambrils i 
Tortosa no coincideixen amb les dades indicades a la pregunta, tot i que no s’indica 
el període al qual fan referència les xifres.

L’any 2018 es van produir 8 fets delictius contra la indemnitat i la llibertat sexual 
a la localitat de Cambrils. L’any 2019 se’n van produir 10 d’aquests fets delictius a 
Cambrils: tres a la via pública, un d’ells en espai d’oci nocturn, i els altres set en 
espais privats. Dos dels casos coneguts corresponen a un mateix autor, que hauria 
actuat amb dues víctimes diferents amb les quals va contactar a través de les xarxes 
socials. Durant el primer trimestre de 2020 ha hagut dos d’aquests fets delictius: una 
agressió sexual i un d’exhibicionisme.

Durant l’any 2019 es van resoldre el 70% dels casos coneguts i continua la in-
vestigació per resoldre’n la totalitat. Quant als que van tenir lloc durant el primer 
trimestre de 2020, s’ha resolt un dels casos.

Pel que fa a Tortosa, durant el primer trimestre de l’any 2020 s’hi han conegut 
cinc casos de delictes contra la llibertat sexual. En el mateix període de l’any 2019 
se’n van produir tres.

Els cinc fets no tenen cap tipus de relació entre ells, ni per víctima, ni per autor, ni 
per ubicació de lloc dels fets, ni per modus operandi. Fins el moment s’han resolt qua-
tre dels casos per haver identificat, denunciat o detingut el presumpte autor dels fets.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a les investigacions dels delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexuals i a l’acompanyament de les víctimes
314-07003/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07003/12, us 
informo del següent:

Les actuacions que es duen a terme per a fer front a les investigacions dels delic-
tes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i a l’acompanyament i protecció de les 
víctimes són les següents:

– Accions de sensibilització, prevenció i informació. L’objectiu és impulsar ini-
ciatives que donin a conèixer els aspectes relacionats amb la promoció de la segu-
retat de la ciutadania, per reduir el nombre de fets delictius contra la indemnitat i la 
llibertat sexual. Aquestes iniciatives inclouen informar i sensibilitzar els diferents 
col·lectius i promoure accions que afavoreixin la denúncia d’aquestes infraccions, 
tant penals com administratives.

Aquestes mesures fomenten la prevenció de la delinqüència i l’apropament a la 
ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables. L’apropament permet l’in-
tercanvi d’informació i la difusió entre la població d’uns indicadors per a la identifi-
cació de les situacions de risc més habituals enfront aquesta tipologia delictiva, per 
ajudar a evitar-les o reduir-les, i assenyalar la importància de denunciar qualsevol 
delicte.

– Coordinació i cooperació amb els operadors socials. Per abordar la prevenció 
d’aquests il·lícits penals es treballa en la identificació constant dels problemes, les in-
quietuds i les necessitats que afecten els col·lectius més vulnerables i, especialment, 
de les situacions de risc que afavoreixen aquests tipus de fet. Per assolir de forma 
eficaç l’objectiu, es treballa abordant de forma integral la problemàtica a partir d’es-
tratègies transversals, que impliquin tots els professionals que puguin tenir relació 
amb l’atenció i el tractament d’aquests tipus de delictes.

– Atenció a la urgència davant d’infraccions penals en l’àmbit dels il·lícits con-
tra la indemnitat i la llibertat sexual. Davant els requeriments urgents, la xarxa de 
recursos assistencial i, en especial, els cossos policials, tenen establerts uns criteris 
d’actuació i de metodologia i de treball que regulen l’àmplia casuística de situacions 
i actuacions, a partir de la qual poden donar una atenció ràpida i de qualitat.

– Assistència i protecció a la víctima en l’àmbit dels il·lícits contra la indemnitat 
i la llibertat sexual. Les intervencions dels professionals que vetllen per les víctimes 
d’aquests fets delictius tenen en compte les diferents tipologies existents. En funció 
del col·lectiu de què es tracti, es valora l’assistència complementària i de seguiment 
que cal donar-los per minimitzar el patiment principal que comporta trobar-se en 
aquest tipus de situacions i poder fer un acompanyament adequat (per exemple, evi-
tar la victimització secundària i garantir una atenció personalitzada des de diferents 
perspectives assistencials, segons les seves necessitats).

L’autoritat judicial o la Fiscalia en ocasions decreten expressament mesures de 
protecció a les víctimes. En aquests casos, se segueixen les seves indicacions. Per 
als altres casos en què l’autoritat judicial no atorga mesures de protecció a les vícti-
mes, però les circumstàncies de risc així ho aconsellen, les unitats especialitzades 
d’investigació i d’atenció a la víctima dels cossos policials valoren la conveniència 
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de fer proteccions i seguiments policials d’ofici, atenent les circumstàncies concre-
tes de cada cas.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades de prevenció de les violències sexuals al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre
314-07004/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07004/12, us 
informo del següent:

Com a mesures de prevenció i protecció a les víctimes de delictes de caire sexual 
es fan diferents accions des del grup d’atenció a la víctima i des dels grups d’oficines 
de relacions amb la comunitat dels respectius territoris.

Els grups d’atenció a la víctima fan el seguiment i la supervisió, incidint en els 
contactes telefònics i les entrevistes presencials amb les víctimes i facilitant infor-
mació i orientació sobre la xarxa de recursos existents.

Les oficines de relacions amb la comunitat fan principalment comunicació en 
centres educatius i en qualsevol altra espai on sigui necessari fer una tasca de pre-
venció, difusió i coneixement al voltant d’aquests fenòmens delictius, orientades a 
facilitar la identificació de conductes de risc i adaptades a cada col·lectiu, en funció 
de les concretes necessitats existents.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar 
a disposició de les famílies un canal de televisió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a compensar la bretxa digital 
educativa durant el període de tancament dels centres educatius per 
la Covid-19
314-07056/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07056/12 us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria de Comunicació 
del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
En resposta a l’esmentada pregunta escrita, us informem del següent:
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està en contacte permanent 

amb el Departament d’Educació per coordinar totes aquelles accions que el govern 
consideri que cal implementar atesa la situació de confinament que afecta a tots els 
nens i nenes en edat escolar.

A partir del 18 d’abril el canal Super3 ha començat a emetre un nou programa 
educatiu produït pel Departament d’Educació en col·laboració amb TV3. Objectiu 
2030 ha estat produït pel Departament d’Educació amb la col·laboració de TV3. 
Consta de 17 capítols, que repassaran els 17 Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) que proposa l’ONU per ser assolits el 2030, amb temàtiques com 
la pobresa, la fam, la pau, la salut, el medi ambient o l’educació. L’objectiu d’a-
quest programa, adreçat a l’alumnat de primària, és difondre els ODS i reforçar, 
d’aquesta manera, la tasca d’educar en valors socials i cívics que ja es fa des de 
les escoles. El programa, presentat per dos mestres de primària, s’emet de dilluns 
a divendres i tots els capítols es poden tornar a veure l’endemà a les 10.20. El pro-
grama també estarà disponible als webs del Departament d’Educació i del Super3, 
per tal d’arribar al màxim d’alumnes durant aquest període de confinament per 
reforçar el seu aprenentatge sobre la situació que s’exposa a cada ODS. (https://
www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sosteni-
ble-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/no-
ta-de-premsa/3014726/)

En la situació actual la CCMA disposa d’espai en la seva oferta de canals on po-
der emetre, durant el dia, contingut educatiu més enllà de la programació pròpia del 
Super3. Degut a la situació excepcional actual, el canal Esport3 no està emetent fins 
a la franja de vespre, i durant el dia emet el senyal en simultani del canal Super3. 
Aquest espai, si calgués, es podria valorar per a les necessitats de superar la bretxa 
digital en aquells casos on sigui difícil tenir accés a dispositius digitals per seguir 
classes en línia o continguts educatius distribuïts per altres plataformes.

Els diversos mitjans de la CCMA ja estan emetent nombrosos continguts edu-
catius:

– Format digital Avui aprenem, també en col·laboració amb el Departament 
d’Educació, abordant matèries com la llengua, la ciència, el medi natural...

– Informació (a través de l’infoK)
– Aprenentatge de l’anglès (en programes nous específics)
– Propostes de divulgació, estímul del coneixement i ciència (Dinàmiks)
–  Superpopostes per estar per casa, per incentivar les activitats a casa en la línia 

de les recomanacions dels educadors
– S’ha donat oportunitat de donar veu i participar als nens i nenes, a expressar-se 

aquests dies, i s’han rebut més de 5.000 missatges de participació de súpers. Mai 
abans s’havia assolit aquesta xifra en pocs dies.

– També des de Catalunya Ràdio s’han posat espais de programes al servei de 
les necessitats educatives i de divulgació, a l’antena de Catalunya Ràdio o a iCat, per 
exemple, amb el nou Popap escolar, o les emissions d’iCat Kids.

A continuació podeu veure un resum dels continguts més destacats, que han tin-
gut una gran acceptació: 

https://www.ccma.cat/premsa/linfok-dedicat-el-coronavirus-bat-records-de-re-
produccions-i-es-podra-tornar-a-veure-per-tv3/nota-de-premsa/2993985/

https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-amb-mes-propostes-divulgatives-i-de-
participacio-dels-supers-estem-a-casa-estem-amb-tu/nota-de-premsa/2997394/

https://www.ccma.cat/premsa/tv3-a-traves-del-super3-i-catalunya-radio-collabo-
ren-amb-el-departament-deducacio-amb-propostes-daprenentatge-per-als-alumnes/
nota-de-premsa/2998291/

https://www.ccma.cat/tv3/super3/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-estrena-lespai-sobre-desenvolupament-sostenible-objectiu-2030-produit-pel-departament-deducacio-en-collaboracio-amb-tv3/nota-de-premsa/3014726/
https://www.ccma.cat/premsa/linfok-dedicat-el-coronavirus-bat-records-de-reproduccions-i-es-podra-tornar-a-veure-per-tv3/nota-de-premsa/2993985/
https://www.ccma.cat/premsa/linfok-dedicat-el-coronavirus-bat-records-de-reproduccions-i-es-podra-tornar-a-veure-per-tv3/nota-de-premsa/2993985/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-amb-mes-propostes-divulgatives-i-de-participacio-dels-supers-estem-a-casa-estem-amb-tu/nota-de-premsa/2997394/
https://www.ccma.cat/premsa/el-super3-amb-mes-propostes-divulgatives-i-de-participacio-dels-supers-estem-a-casa-estem-amb-tu/nota-de-premsa/2997394/
https://www.ccma.cat/premsa/tv3-a-traves-del-super3-i-catalunya-radio-collaboren-amb-el-departament-deducacio-amb-propostes-daprenentatge-per-als-alumnes/nota-de-premsa/2998291/
https://www.ccma.cat/premsa/tv3-a-traves-del-super3-i-catalunya-radio-collaboren-amb-el-departament-deducacio-amb-propostes-daprenentatge-per-als-alumnes/nota-de-premsa/2998291/
https://www.ccma.cat/premsa/tv3-a-traves-del-super3-i-catalunya-radio-collaboren-amb-el-departament-deducacio-amb-propostes-daprenentatge-per-als-alumnes/nota-de-premsa/2998291/
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https://www.ccma.cat/premsa/gran-rebuda-de-les-noves-propostes-digitals-del-
canal-super3-entre-els-supers-que-son-a-casa/nota-de-premsa/2999436/

https://www.ccma.cat/premsa/nova-programacio-divulgativa-i-en-angles-al-ca-
nal-super3/nota-de-premsa/3003247/

https://www.ccma.cat/catradio/cada-tarda-a-catalunya-radio-popap-esco-
lar-una-hora-de-classe-per-compartir-en-familia/nota-de-premsa/2999221/

Barcelona, 18 de juny de 2020
Antoni Molons Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació mòbil 
StopCovid-19Cat
314-07139/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07139/12, 314-
07197/12 i 314-07198/12 us informo del següent:

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

El Departament de Salut ve duent a terme un esforç continuat per tal d’enfrontar 
l’epidèmia del coronavirus. Així, tant des del Departament com des del Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut) es treballa permanentment en la dotació, tant per a pro-
fessionals com per a la ciutadania, d’eines que ajudin a contribuir en la millora de 
l’atenció.

És per això que, sense perdre de vista altres accions també prioritàries, com ara 
el reforç de les posicions del telèfon del 061 Salut Respon (que ha triplicat la seva 
capacitat) o bé promoure la seva gratuïtat, el Sistema de Salut de Catalunya ha fet 
una aposta decidida per una nova aplicació per a dispositius mòbils, l’app stopCo-
vid-19CAT, que permet fer un seguiment dels pacients que presenten símptomes així 
com de l’evolució de la pandèmia del coronavirus a Catalunya.

Es tracta d’una eina més al servei de la ciutadania que permet monitoritzar l’estat 
de salut de les persones, aïllar en cas de sospites, derivar al 061 en cas de necessitat 
i observar sobre el territori l’evolució dels contagis; és important fer el seguiment de 
l’estat de salut de les persones per detectar qualsevol agreujament de la seva salut i 
poder respondre degudament des del 061 amb les derivacions pertinents. És a dir, 
aquesta nova eina tecnològica contribueix a detectar la malaltia, fer un seguiment 
dels pacients, veure com evoluciona la pandèmia a Catalunya i afavorir la presa de 
millors decisions. Tot plegat, amb l’objectiu final d’enfortir la relació de la ciutada-
nia amb el sistema de salut de Catalunya.

Amb aquesta acció s’ha posat a l’abast de la ciutadania una eina per tal que, des-
prés d’un senzill procés d’acreditació, puguin controlar el seu estat de salut sense ha-
ver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensionar els serveis sanitaris.

Tota la informació que es bolca en aquesta app està totalment encriptada, i ela-
bora un perfil de pacient en relació a les seves simptomatologies, assegurant així 
que la ciutadania pugui rebre una atenció específica per la seva situació i evolució 
del seu estat de salut.

https://www.ccma.cat/premsa/gran-rebuda-de-les-noves-propostes-digitals-del-canal-super3-entre-els-supers-que-son-a-casa/nota-de-premsa/2999436/
https://www.ccma.cat/premsa/gran-rebuda-de-les-noves-propostes-digitals-del-canal-super3-entre-els-supers-que-son-a-casa/nota-de-premsa/2999436/
https://www.ccma.cat/premsa/nova-programacio-divulgativa-i-en-angles-al-canal-super3/nota-de-premsa/3003247/
https://www.ccma.cat/premsa/nova-programacio-divulgativa-i-en-angles-al-canal-super3/nota-de-premsa/3003247/
https://www.ccma.cat/catradio/cada-tarda-a-catalunya-radio-popap-escolar-una-hora-de-classe-per-compartir-en-familia/nota-de-premsa/2999221/
https://www.ccma.cat/catradio/cada-tarda-a-catalunya-radio-popap-escolar-una-hora-de-classe-per-compartir-en-familia/nota-de-premsa/2999221/
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El sistema de salut rep aquesta informació i cadascun dels dispositius assisten-
cials fa les accions més necessàries per tal que la persona rebi la millor atenció. En 
el cas de les persones lleus però amb situació de risc, i en el de les persones greus, 
s’activen diferents dispositius sanitaris: entre d’altres, el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) o l’atenció primària, per poder atendre el pacient de forma adequada.

L’app també permet fer un seguiment en el temps dels pacients, amb la qual 
cosa s’obtindrà un coneixement major sobre l’evolució de la pandèmia a tot el país i 
de forma localitzada per població. Es tracta d’una aplicació puntera, destacada pel  
Dr. Bruce Aylward, Assistant Director-General de l’OMS en la seva visita del passat 
2 d’abril, que va assenyalar la importància de la informació generada per aquesta 
app, tal i com demostra el fet que diversos països d’arreu del món s’estan fixant en 
com ho està fent Catalunya amb les aplicacions.

Resulta fonamental entendre com s’està comportant l’epidèmia per comprendre 
la realitat a diferents territoris i poder prendre mesures més acurades realitzant un 
mapa de calor, que indica en quines zones hi ha més casos i en quines altres zones 
hi ha menys riscos, de manera que es poden intensificar les accions de diagnòstic, 
prevenció o tractament allà on es requereixi.

Aquesta app, ha estat possible gràcies a l’estreta col•laboració entre TIC Salut 
–com a empresa pública promotora de la transformació digital en l’àmbit de la sa-
lut–; la Direcció de sistemes del CatSalut; l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya (AQuAS) i també la col•laboració de moltes empreses que durant 
aquests dies han estat treballant amb el Departament de Salut en diferents projectes.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies imposades a les carreteres C-16 i C-17 entre el 13 i el 16 
de març de 2020
314-07158/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07158/12, 314-
07160/12, 314-07162/12 i 314-07164/12, 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 12 de març de 2020 es va activar la Fase d’Emergència 1 del Pla territorial 
de protecció civil de Catalunya, Procicat, per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, a causa de l’augment de les xifres 
d’infecció del SARS-CoV-2, amb la suspensió de les activitats escolars i università-
ries a partir de l’endemà.

El 13 de març de 2020 es van establir mesures addicionals complementàries i 
restriccions generals per a la població en l’àmbit del transport públic, l’oci, caça, 
pesca, serveis socials, suspensió de vetlles, entre d’altres.
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El 14 de març de 2020, ateses les dades epidemiològiques, es van establir mesu-
res generalitzades per Espanya amb la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual 
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per la Covid-19.

El 15 de març de 2020 el BOE va publicar l’ordre INT/226/2020 per la qual s’es-
tableixen criteris d’actuació per a les forces i cossos de seguretat en relació amb 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 Covid-19 i el mateix 16 de 
març s’aplica mitjançant les instruccions operatives internes a la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Davant la crisi sanitària, les intervencions policials vinculades tenen com a ob-
jectiu impedir les activitats i serveis suspesos, comprovar que la mobilitat es realitzi 
d’acord als supòsits permesos, sempre amb el propòsit d’explicar i cercar la col·la-
boració dels ciutadans.

En les dates indicades a les preguntes únicament es va imposar una denúncia a la 
N-II, el dia 16 de març, per circular per la via pública fora dels supòsits contemplats 
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Barcelona, 18 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies imposades a l’autopista AP-7 i la carretera N-II en direcció 
a França entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07160/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies imposades a la carretera C-32 i l’autopista AP-7 en 
direcció a Amposta entre el 13 i el 16 de març de 2020
314-07162/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07158/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies imposades a 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
314-07164/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07158/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació als menors estrangers no acompanyats que 
continuen vivint al carrer durant l’estat d’alarma
314-07183/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-07183/12.

Durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19 s’han mantingut les coordinacions 
amb els serveis socials d’aquells municipis on tenim constància de l’existència de me-
nors sense referents familiars que fan vida al carrer. Així, s’ha treballat especialment 
amb el Servei de Detecció i Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona (municipi on 
es mouen preferentment els joves), però també en d’altres ciutats, oferint un segui-
ment i cercant les alternatives individualitzades a cada circumstància i jove, per tal  
de derivar al sistema de protecció els menors d’edat migrats sols en possible situació de  
carrer i vulnerabilitat.

Respecte els escapolits de centres (per tant ja amb mesura de protecció), s’ha 
treballat pel seu retorn i vinculació, en el moment de ser localitzats per part dels 
cossos de seguretat o per part dels diferents agents socials dels diferents municipis 
de Catalunya.

Barcelona, 2 de juny de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha 
comportat la creació de l’aplicació STOP Covid-19 CAT
314-07197/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07139/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que fan els 
ciutadans de l’aplicació STOP Covid-19 CAT i les conclusions que se 
n’extreuen
314-07198/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07139/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
314-07218/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07218/12 us in-
formo del següent:

Atesa la situació d’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del Covid-19, i a 
la vista de l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, que adopta mesures relatives a les 
residències de gent gran, persones amb discapacitat i centres de salut mental, així 
com l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures com-
plementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió 
de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19; el Secretari del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va dictar la instrucció 6/2020, de 23 de març que esta-
bleix, a la disposició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a 
disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç 
i ajustada al sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del cen-
tre, el personal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apar-
tat segon de l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a 
las residencies de persones grans i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi 
ocasionada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes 
en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

Així mateix, el dissabte 11 d’abril es va publicar al DOGC el Decret Llei 12/2020 
en virtut del qual s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit 
dels centres de serveis socials de caràcter residencial. A aquests efectes, s’adscriu 
la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d’Afers 
Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció de la consellera.

Amb l’extracció de les dades es pot obtenir la informació del nombre de profes-
sionals que actualment es troben en una situació d’aïllament per sospita o confirma-
ció de tenir el Coronavirus SARS-CoV-2a diàriament. Així, en data 1 de maig de 
2020, el nombre total de personal de residències i llars-residències de gent gran que 
es trobava en aquesta situació era de 5.077 persones.

Cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos a la normativa que 
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regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) es faci-
lita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa parlamentària, procu-
rant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot agrupant les dades 
d’aquells centres on es donen pocs casos.

Existeixen un total de 253 centres residencials amb 1 o 2 casos, per a la resta de 
centres residencials, a data 1 de maig, les dades són les següents: 

Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Caser Residencial Castell d’Oliana 0

Residència de Puigcerdà 0

Centre geriàtric del Pirineu 6

Llar Sant Josep (servei de llar residència) 0

Residència assistida Fundació Sant Hospital 0

Residència de Gent Gran d’Esterri d’Àneu 0

Dispositiu Emergencia Fremap. Gent Gran 20

Residència de Gent Gran Mil·lenari (Barcelona) 10

Residència per a gent gran Acayser del Carme (servei de 0

Residència Nova Alegria 15

Residència Francesc Layret 11

Residència Nova Convivència 2 0

Residència Vallserena 7

Llar residència Vallserena 0

Residència per a la Tercera Edat Marín 0

Residencia Nuestra Señora de Meritxetll III 0

Residència Geriàtrica La Pau 0

Residència Geriàtrica L’Estel III 4

Residencia Virgen de las Nieves 0

Llar Malpa 0

Residència el Jardí 2000 4

Residencia Asistida las Violetas 0

Geros 4, Residència tercera edat 0

Residència Sant Daniel 0

Hotel residència Ficus (servei de residència assistida) 4

Residència Azahar 0

Residència Rosa Franch (servei de llar residència) 0

Residència assistida Ramon Sala - Club d’Avis les Sales 0

Residencia Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y 
Sant 7
Residència Ressi Bonaire 4

Residència Verdaguer 6

Centro Geriátrico Ontalva 3

Geriàtric Aragó 10
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Centro Residencial Rosben 6

Residència Bruc 4

Residència L’Eixample 0

Llar d’avis Passeig de Gràcia 4

Residència geriàtrica Batlle 3

Residència Taber 9

Residència l’Eixample II 0

Residencia Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y 
Sant

7

Residència Prudenci Miralles 0

Residència Canava 0

Centro Geriátrico Gure-Etzea 5

Residència el Balancí 6

Residència 3a edat Verge del Roser 0

Residència assistida gent gran 0

Residencia Maria Rifa 0

IPF Servicios Geriátricos 0

Residència Sagrada Família-2 6

Residència Sagrada Família 1 5

Residencia Tercera Edad Diagonal 0

Senior Centre - Residència 0

Residència Assistida DomusVi Claret 49

Residència 3a. Edat Bon Repòs 9

Residència de Gent Gran de Gràcia (Barcelona 12

Residència Salus Gràcia 24

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sant 
Salvado 3

Residència Mare Caterina Coromina (servei de llar resid 0

Llar Residencial Meran - Lesseps 0

Residència Virreina 0

Refugi d’Obreres (servei de residència assistida) 3

Residència Lesseps 7

Residència Assistida DomusVi Regina 51

Residència Mare Caterina Coromina (servei de residència 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sant 
Salvado 3

Residència Gràcia 8

Residència Geriàtrica Els Jardins de Barcelona 4

Adegius Residencial 0

Residència Francisco Darder (servei de residència assis 0

Residencial Parc Güell (residència assistida) 0

Residència Parc del Guinardó 14
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Villa Salud 5

Lepant Residencial Residència assistida 27

Lepant Residencial Llar residència 27

Los Olivos. Residencia tercera edad 27

Residència assistida per a gent gran Vibentia Mullerat 0

Residencia Bonavita 3

Residència Santa Rita Horta 12

Sanitas Residencial Bonaire 21

Residència la Torreta de Font d’en Fargues 0

Centre assistencial Raset 4

Hospital de Sant Miquel 15

Residència assistida d’Horta 4

Residència Assistida Sant Josep (servei de residència a 19

Residència Assistida Sant Josep (servei de llar residèn 19

Centre Collserola (servei de residència assistida) 18

Residencia Valle Hebrón 0

Centre residencial d’estades Temporals per a gent gran 59

Residencial Mas Piteu 21

Masdeu Hogar 3

Residència el Vent 5

Residencia de la Inmaculada - Salses (servei de residèn 0

Centre Residencial Dovela 11

Residència les Dàlies 0

Residència Baró 5

Residència per a gent gran Mercat del Guinardó 9

Sanitas Residencial Les Corts 70

Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Res Assistida) 8

Residencia María Reina - Siervas de Jesús (servei de ll 0

Residència María Reina - Siervas de Jesús (servei de re 0

Hogar geriátrico Coloma 3

Residència assistida Vallbona 10

Ballesol - Fabra i Puig 32

Residència assistida Barcelona-Porta 11

Residència assistida la Sagrera 9

Residencial Margal 3

Residència Mare de Déu de Montserrat 0

Casa Asil de Sant Andreu de Palomar (servei de residènc 58

Residència la Trobada 0

Residència Amavir Diagonal 22

Residència Ballesol - Almogàvers 38
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Llar Pere Relats Núm. 3 0

Acolliment a la Vellesa 0

Residència assistida Jaume Batlle 23

Icària residencial 14

Residència assistida Barcelona Poblenou 6

Llar Pere Relats Núm. 2 0

Residencia Geriátrica San Pablo 4

Residència per a gent gran Alchemika 5

Residència Parc del Clot 19

Residència assistida de la Verneda 4

Sant Antoni, Clínica (Servei de residència assistida) 8

Equipament per a Gent Gran Josep Miracle 6

Residencia Centre Parc (servei de residència assistida) 13

Residència assistida gent gran Barcelona - Font Florida 27

Llar-residència per a gent gran Associació Pro Avis en 0

Residència l’Eixample III 3

Geriàtric Emily 4

Residencia de la Inmaculada. Barcelona 18

Centro Vallvidrera 13

Sant Gervasi Residencial 0

Pedralbes Park Residencial 7

Residencia San Ignacio de Loyola 12

Residència Betània (servei de residència assistida) 3

Residencia Nuestra Señora de Fátima del Tibidabo 7

Residencial Mas d’Anglí 9

Residència de la Immaculada (Rda. assistida) 18

Residència Assistida DomusVi Bonanova 30

Residencia San Miguel Arcángel 0

Dolça Llar 10

Residència Casa Meva 0

Residència Santa Creu (servei de residència assistida) 0

Residencial Bellesguard Park 14

Residència d’avis La Marquesa 3

Llar d’avis la Mimosa 0

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Francolí) 0

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 
(Montbla 6

Residència Santa Teresa (servei de residència assistida 0

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de 
residènc 0

Residència assistida Baix Camp 0



BOPC 638
3 de juliol de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 31 

Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència Cambrils Suite 0

Geriàtric Guiamets 0

Residència Les Vinyes 3

Residència-Casal dels Avis d’Alforja 0

Ballesol - Reus 0

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus 0

Residència assistida Misericòrdia 0

Residencia Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia a la 0

Residencia San Jaime 0

Natura Residencial 0

Residència Itaca-Fortuny 0

Residencia Itaca-Reus 0

Residència 3a Edat i Centre de Serveis L’Onada Riudoms 0

Residència Vandellós 0

Residència-Hospital Sant Antoni Abat 9

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residència as 4

Centre Residencial Com a Casa 0

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell 7

Residencial el Colomé 0

Llar-Residència la Muntanyeta del Vendrell 0

Residència Llar Santa Anna (servei de residència assist 0

Residència Santa Tecla Ponent 27

Residencial Tarragona 9

Residència Nostrallar (servei de residència assistida) 44

Residència assistida Pere Badia 3

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía 0

Residència Mirador Barà 0

Residència Vila-seca 11

Mini Residència d’Avis Verge de l’Aguda 0

Residència d’Avis de Capellades Fundació Consorts 
Guasc 6

Hogar del Santo Cristo (servei de llar residència) 0

Residència Pare Josep M. Vilaseca (servei de residència 22

Hogar del Santo Cristo (servei de residència assistida) 8

Residencia Igualada 8

Residència Lina Solé Jardí 0

Residència Meritxell 0

S.R. Lux Unitat Residencial 0

Residencial Sant Crist 3a Edat 5

Llar-residència «Ntra. Sra. del Carme» 5

Residència Cantonigròs 0
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència Fundació Privada Can Planoles 0

Residència Assistida Vilademany 3

Residència assistida municipal de Sant Quirze de Besora 0

Residència dels Munts 0

Residència per a la gent gran els Tells 4

Residència Casal dels Avis 3

Hotel Residencia Prat (servei de residència assistida) 13

Residència Hotel Prudenci (servei de residència assisti 0

Residència de Tercera Edat Els Bons Amics 0

Cals Avis - Residència Rocaprevera (servei de residènci 9

Residència per a gent gran-Ajuntament Sant Pere de 
Tore 0

Residència El Nadal (servei de residència assistida) 13

Residència Salarich-Calderer (servei de residència assi 31

Residència assistida Relat 0

Residència Sant Victor 0

Residència Sant Roc 12

Centre de Serveis l’Onada Casserres (servei de residènc 4

Residència Nostra Senyora de Queralt (servei de residèn 11

Residència Hospital Pere Màrtir Colomés 0

Residència «La Vall» 0

Residència Sant Andreu (servei de residència assistida) 13

Residència Geriàtrica Valldaura 0

Residència Sant Josep (servei de residència assistida) 14

Centre Residencial Mutuam-Manresa 4

Residències de Catalunya 0

Hospital Residència de la Vila de Moià (servei de resid 15

Llar per a la tercera edat Nature 10

Residència la Ginesta 0

Residència Geriàtrica La Masia (servei de residència as 0

Residència el Serrat 0

Residència Municipal Sant Bernat (servei de residència 6

Residència assistida per a gent gran Sant Vicenç de Cas 7

Residència Bell Repòs de Súria (servei de residència as 22

Residència Geriàtrica Municipal L’Hospital 0

Asil Vilallonga (servei de llar residència) 0

Asil Vilallonga (servei de residència assistida) 0

Residència els Pins 0

La Caritat (servei de residència assistida) 8

Residència Calonge 0

Residència Tercera Edat «Bellamar» 0
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Residència Surís Gent gran 0

Residència la Salut - Centre de serveis per a la gent g 0

Centre geriàtric les Forques 0

Residència de gent gran Sant Hilari 16

Sagrat Cor (servei de residència assistida) 0

Residència Bella Tardor 0

Hogar Santa Teresa Jornet (servei de llar residència) 0

Centre de serveis per a la gent gran Vall de Terri (ser 0

Hospital-Asil Sant Jaume 0

Residència La Maresma (servei de residència assistida) 0

Lantus Calella 0

Residència La Maresma (servei de llar residència) 0

Residència Geriàtrica Mar i Sol 4

Residència Sant Roc de Canet 22

Residència Geriàtrica Sant Josep 3

Hospital-Residència Josep Baulida (servei de residència 0

Tesar Residencial 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Girona (serv 16

Sanitas Residencial Gerunda 3

Residència Geriàtrica Les Oliveres 9

Residència de la Tercera Edat els Avets 0

Centre sociosanitari Mutuam Girona (servei de residènci 0

Residencia geriátrica Paradís del Mar 0

Residència Pineda 0

Residència Mini Park 0

Residència tercera edat Els Arcs 0

Residència Les Vetes 0

Residència Ca l’Oller 3

Residència Geriàtrica Mas Moner 4

Residència d’avis Nostra Senyora de Foix 0

Residència de Gent Gran Sils 10

Residència assistida l’Albert-Tordera 6

Residencial Sant Sebastià 6

Residència geriàtrica Pinyana (servei residència assist 0

Residència per a la Gent Gran d’Almacelles 3

Residència Vilot 0

Llar dels Nostres Avis 0

Residència assistida Betula Alba 0

Llar residència Betula Alba 0

Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer (servei 5
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Mini-Residència d’Avis de la Vall d’Àger 10

Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer (servei 5

Residència assistida de Bellpuig 0

Residència Bellpuig 0

Residència Mare Janer (servei de residència assistida) 0

Residència de la Fundació Privada Agropecuària de 
Guiss 9

Residència de la Fundació Privada Agropecuària de 
Guiss 0

Residència Mare de Déu de la Riera 0

Residència l’Anunciata 0

Residència Municipal d’Arbeca 0

Residència La Teva Llar 0

Residència assistida per a gent gran Sant Antoni de Pàd 5

Residència per a gent gran Balafia II 0

Residència La Nostra Llar Sant Jaume I 0

Residència la Nostra Llar Sant Jaume II 0

Centre residencial Joviar 23

Residencia Castrillón 0

Residència d’avis el Sagrat Cor de Benavent de Segrià 0

Residència El Pati 0

Sanitas Residencial Ilerda 4

Residència Barbens 0

Residència Barbens II 0

Residència geriàtrica Pla d’Urgell 0

Residència Josep Torrent 0

Centre Residencial ca la Cileta (servei de residència a 0

Residència Municipal de Vilanova de Bellpuig 0

Residència Cal Tomeu 0

Llar Mare Marcelina 0

Residència de La Fuliola 4

Llar d’avis del Carme 0

Asil Torrent 7

Residència Nostra Senyora del Remei 7

Residencia Floris 0

Residencia Hotel Impala 0

Residència Geriàtrica Titus 0

Residència Sant Martí 0

Residència Itaca-Arenys (servei de residència assistida 10

Llar d’Argentona 0

La Nostra Llar Santa Anna (servei de residència assisti 9
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Residència d’avis Sant Llop 0

Residència Llegat Roca i Pi 23

Residència per a Gent Gran Berllor 16

Residència Domènech i Montaner 7

Residència Martal 0

Llar-Residència Geriàtrica Montseny 0

Residencia Geriàtrica els Rosers 0

Residència Bell-Resguard 0

Residència Sant Jordi 0

Centre Assistencial de la Tercera Edat 0

Residència El Mirador 0

Residència assistida Mediterrània 0

Residència de Gent Gran de Matarò (Matarò) 49

Residència Sant Marc 0

Llar Residència Torre Llauder 0

Residencia asistida Magnolia 0

Residència Bon Estar 0

Geriàtric Confort 0

Casal Benèfic Premianenc (servei de residència assistid 0

Residència Anna 0

Residència de Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet 
(Sa 45

Residencia de Ancianos Entidad Evangélica Betania 9

Centre Residencial Lantus Olimpo 3

Residència d’Avis Bet-San (servei de residència assisti 3

Residencia Sant Adrià 6

Residencia Matacás 16

Residència l’Estada 6

Residència Bellaire (servei de residència assistida) 0

Residència - Casa Pairal Fundació Privada (servei de ll 0

Residència Vida als anys 8

Llar-Residencial per l’Avi II 0

Residència - Casa Pairal Fundació Privada (servei de re 0

Residència Ballesol Barberà 23

Residència Geriàtrica La Romànica 0

Residència de Gent Gran de Sant Llorenç Savall (Sant Ll 36

Residència Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès 15

Residència Falgàs 3

Residència geriàtrica les Orquídies 6

Residència Nord Egara 3

Residència assistida de Cerdanyola 5
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Residència El Meu Avi 5

Residència Gravi 5

Hogar Mevi 3

Residència La Font 0

Residència Vallès 3

Residència geriàtrica La Creueta 7

Residència Sardà i Salvany (servei de llar residència) 5

Residència Geriàtrica Santa Rosalia 0

Residència Vivaldi 4

Residència Sardà i Salvany (servei de residència assist 4

Residència Ciutat de Sabadell Serveis Sòcio-sanitaris 13

Residencia Vivendi 0

Residència Assistida Roma 0

Residència Santa Clara 0

Centre Geriàtric del Vallès 7

Allegra, Complex residencial per a la gent gran (Residè 20

Residència Geriàtrica Baells 0

Residència la Font II 0

Residència Geriàtrica Indalo 0

Residencia tercera edad Castellarnau Anais 0

Residència el Cel de Rubí 18

Residència assistida Rubí 7

Residència Conxita Valls 7

Residència d’Avis de Sant Cugat del Vallès 10

Residència Sant Salvador 0

Residència 3a Edat Vila Valldoreix (servei de residènci 3

Residència Virgen de la puerta (servei de residència as 3

Orpea Sant Cugat del Vallés 6

Residència Jardins de Valldoreix 38

Residencial Cugat Natura 18

Residència Assís (servei de llar residència) 17

Llar d’avis Sant Quirze (servei de residència assistida 10

Residència Sant Josep Oriol - Terrassa (servei de llar 5

Residencia Montcau Matadepera 0

Residència Wagner 0

Residència Geriàtrica Vellsolà 0

Residència Sant Josep Oriol - Terrassa (servei de resid 5

Residència geriàtrica Vellsolà 2 0

Residència geriàtrica Vellsolà 3 5

Residencia geriàtrica Sagrado Corazón 0
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Hospital de Sant Llàtzer 5

Casa Vapor Gran (residència assistida) 4

Residència Sant Jordi 0

Residència-llar Roser 0

Residència Sant Miquel 15

La Residència d’Ullastrell 6

Residència Geriàtrica L’Aurora 0

Residència Geriàtrica L’Aurora II 0

Geriàtric residencial Lavoisier 0

Residencia San José. Terrassa (servei de residència ass 12

Residència Els Til·lers 0

Residència Sagrada Família (servei de residència assist 11

Residència de Gent Gran de Terrassa (Terrassa) 22

Residència els Roures de Matadepera 0

Residència Santa Susanna 27

Residència per a gent gran Els Pinets (servei de residè 12

Residència Agustí de Santacruz (servei de llar residènc 0

Residència Agustí de Santacruz (servei de residència as 0

Residència Adara 0

Llar d’avis Verge de la Salut 0

Residència STS Can Mònic 16

Residència les Franqueses 0

Residencia San José. Granollers (servei de residència a 0

Residencia San José. Granollers (servei de llar residèn 0

Residència Millet 0

Hotel Residència Reig (servei de residència assistida) 0

Centre residencial per a gent gran de l’Ametlla del Val 4

Residència Millet Park 10

Residència per a la 3a Edat la Font 0

Residencia Angelus 0

Hotel Residència Reig (servei de llar residència) 0

Residència Can Caló 0

Llar d’Avis Verge de la Salut La Roca 0

Residència Geriàtrica Gaudí 0

Llar Residencial per a la Gent Gran Les Palmeres 0

Residència Sant Fost 7

Residència Geriàtrica Benestar 7

Residència la Immaculada 0

Residència les Masies de Mollet 6

Residència geriàtrica assistida Residencial Palau 28
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Residència per a gent gran «Pedra Serrada» 3

Residència la Florida 0

Llar Residència Els Saulons 0

Residència Medical Comfort 0

Residència Go-ya (servei de llar residència) 0

Residència Go-ya (servei de residència assistida) 0

Residència Espitlles 0

Residència assistida Sant Camil 0

Residència Redós de Sant Josep (servei de residència as 28

Residencia Santa Teresa I 0

Casa dels Avis (servei de residència assistida) 6

Residència assistida Novallar de Mediona 13

Las Magnolias 3

Residència Sitges Park 4

Residència de la Fundació Privada Asil Inglada Via (ser 19

Residencia Madre Ráfols (servei de residència assistida 17

Residència Assistida Ricard Fortuny 25

Casa de Amparo (servei de residència assistida) 0

Residència Tercera Edat Vilanova 0

Residència d’Avis Santa Teresa 0

Centre residencial Els Josepets 16

Residencia Fuentes Carrionas 0

Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona 0

Residència Mussol II 0

Solmar Residencial 0

Residencia Geriátrica «Catite» 0

Residència les Gavines 3

Residencia Lourdes 0

Residència l’Oreneta 5

Residència Lluna Gran 0

Residencial Les Deus 6

Residència Sant Martí 0

Residència d’avis Sol i Natura 0

Residencial Avi Danilo 0

Residència Teresa Duran 14

Residència assistida Jaume Nualart 24

Residencial Cornellà 31

Residència d’Avis Penedès 0

Residència per a gent gran Onze de Setembre 8

Residència Torre d’Esplugues 0
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Residència Orpea Ciutat Diagonal 3

Residencia San Lorenzo 7

Residencia San Lorenzo 2 4

Residencia Gavá Centre 0

Residència assistida de Gavà 19

Residencia San Lorenzo 3 (servei de residència assistid 10

Residència assistida gent gran Francisco Padilla 6

Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (l’Hospitalet d 16

Residència 3a edat Santa Isabel 0

Residència Assistida DomusVi Can Buxeres 26

Residència Jericó 16

Residència Collblanc Company Social 4

Residència d’avis la Torrassa 12

Residència Santa Eulàlia 28

Residència Santa Eulàlia 0

L’Hospitalet Rpark (Residència) 5

Residència El Pilar 5

Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre 4

Llar d’avis Blanca II 0

Residència Geriàtrica María de la Salud 16

Residencial Colònia Güell (servei de residència assisti 14

Centre assistencial geriàtric Benviure 30

Residencia Centro de dia Sant Boi 4

Residència Sophos Sant Joan Despí 28

Residència Qüida’m 0

Residència geriàtrica Cral Sant Just 0

Vitalia Sant Just Centre per la Gent Gran de Sant Just 33

Residencia 3a Edat Can Tarrida 3

Residencia 3ª Edad Virgen de Montserrat (servei de resi 0

Residencia 3ª Edad Virgen de Montserrat (servei de llar 0

Residència Sophos 10

Residència La Font de l’Avi 0

Servicios de Habitaciones y Restauración de Vallirana 3

Residencia 3ª Edad Casa de las Monjas 0

Residencial Mensa 5

Residència Geriàtrica El Petit Hostalet 0

Residencial Balneàric Talaia Blanca 0

Residencia asistida Albarrosa II 4

Centre Social i Sanitari Frederica Montseny 31

Residència Canigó 17
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Residència Municipal Can Comelles (servei de residència 3

Residència Municipal Can Comelles (servei de llar resid 3

Residencia Geriátrica Santa Rita 0

Residència Sant Joan de Déu de Martorell 21

Llar Sant Llorenç 0

Residència assistida Can Serra 16

Residència d’Avis Nostra Senyora de Montserrat 0

Residència Fundació Privada Santa Oliva (servei de resi 18

Residència Verge de la Mercè i Sant Francesc d’Assís 7

Residència Sol Ponent (servei de residència assistida) 9

Residència Geriàtrica Nostra Senyora 0

Palau de Can Sunyer (residència assistida) 3

Residencia Xaveriana 4

MC-Mutual 8

Casa Repòs Sant Camil 0

Hermanas Dominicas de la Presentación 0

Germanetes de l’Assumpció 6

Residencia Filipenses 0

Siervas de Maria 0

Residencia Clarisas Santa Maria de Jerusalen 0

Residència Escolapis de Sarrià 3

Comunidad Mare Pia 0

Llar-residència per a gent gran d’Amposta 30

Residència de Deltebre 0

Residència de la gent gran d’Ascó 0

Residència Casa del poble del Perelló 0

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) 0

Residència Assistida per a Gent Gran Móra la Nova 0

Residència L’Onada Golden Beach 3

Residència assistida Centre Vima 0

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass.) 0

Residència d’avis de Batea 0

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assistida 0

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Santa 0

Residència assistida de la Sènia 0

Residència d’Ulldecona (servei de residència assistida) 0

Mini-residència Geriàtrica de Bellver de Cerdanya 0

Residència assistida Serafí Casanovas Sansa 21

Residència assistida Barceloneta Bertran Oriola 21

Llar de la Mercè 6
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Residencia Geriátrica Consejo de Ciento 4

Residència «Com a Casa» 5

Residència Esguard 4

Residencia geriátrica Urquinaona II 10

Residencia geriátrica Urquinaona I 10

Residencia Bruc 0

Residència Olivaret Eixample 6

Residència Municipal Fortpienc 28

Sanitas Residencial Sagrada Familia 18

Royal Llar 9

ORS - Residència assistida 0

Residència Arcoiris 0

Geriàtric Nogués 3

Institut del Desert de Sarrià (servei de llar residènci 9

Institut del Desert de Sarrià (servei de residència ass 9

Orpea Barcelona Guinardó 12

Residència Desalup-Horta 0

Residència Amavir Horta 42

Ronda de Dalt Residencial, Residència Assistida 8

Ronda de Dalt Residencial, Llar Residència 8

Centre residencial Campoamor 0

Residencia Geriátrica Bon Viure 9

Residència assistida de les Corts 5

Jardín Residencia Pedralbes 0

Residència Parc Central 3

Residència assisitida de la Trinitat 9

Residència per a gent gran Molí-Via Favència 14

Residència Nin 7

Residència assistida per a gent gran Barcelona - Bon Pa 12

Residencia Venero 37

Residència Resigestión Bacumar Tres 5

Centre per a la gent gran Vitalia Sants 0

Sanitas Residencial Iradier 4

Residència Llevant 0

Centro Residencial Putxet 7

Sanitas Residencial Altanova 25

Residència Ballús 0

Residència Passeig Prim (servei de residència assistida 0

Residencia La Palmera de los Angeles 0

Residència Les Alzines 0

Fascicle segon
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Residència Sant Bonifaci (servei de residència assistid 0

Residència Sant Bonifaci (servei de llar residència) 0

Residència Amavir Vilanova 7

Residència Aura (servei de residència assistida) 9

Residència Aura (servei de llar residència) 9

Casal de la Santa Creu (servei de residència assistida) 0

Residència Assistida DomusVi Mont Martí 4

Residència Sant Bernabé 0

Residència Torre de Moià 7

Institució Benèfica Amics dels Avis (servei de residènc 14

Residència d’Avis Navàs (servei de residència assistida 20

Casal Verge de Montserrat (servei de residència assisti 17

Geriàtric del Bages 0

Centre residencial per a gent gran de Callús 3

Residència assistida Edat3 Besalú 0

Residència Santa Maria del Tura (servei de residència a 8

Residència Assistida Palafrugell Gent Gran 12

Residència Llar Sant Eudald 0

Residència Geriàtrica Vila Vella 0

Residència Santa Caterina 0

Residència Bona Vista 0

Residència Pla de Martís 0

Residència La Solana de Banyoles 0

Residència assistida Joaquina Redondo Muñoz 0

Residencial Blanes 0

Residència Clívia 0

La Llar de l’Hotel Maricel Tercera Edat 0

CDM Residencial (Servei de residència assistida) 0

Centre geriàtric Maria Gay 9

Residència per a gent gran Can Regàs 7

Residència de Gent Gran de Creu de Palau (Girona) 35

Residència Nazaret (servei de residència assistida) 16

Residència geriàtrica Toy 5

Llar-residència Municipal d’Artesa de Segre (servei de 0

Residència assistida Comtes d’Urgell 24

Residència Geriàtrica Maldà 0

Residència assistida les Garrigues 0

Llar Residència l’Esplai 0

Residència assistida per a gent gran Sant Josep 0

Residència Senior Bellvis 0
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Residència assistida de Ponts 0

Residència Tercera Edat Santa Berta 0

Residència Bonavista 0

Residència Danae 0

Residència assistida Parc Serentill 0

Residència de Gent Gran de Sant Roc (Badalona) 6

Residència Laia 0

Residència Assistida DomusVi Ca n’Amell 55

Residencia Montserrat Botey 9

Residència Bellavista 0

Residència Floridadorada 0

Residència Santa Berta Caldetes 0

Bonavista Vilassar 0

Residència Sophos Barbera 40

Residència Sant Agustí 0

Residència Can Font 0

Residència CIM Bellaterra 10

Centro de Servicios Asistenciales Amanecer 5

Centre Gerotològic Vila-nova 0

Residència Santa Rita - Sabadell 8

Residencial El Parc 3

Residència Assistida DomusVi Sabadell Ciutat 11

Residència Catalunya 0

Residència Egara Llar I 0

Residència Egara Llar II 0

Residència Santa Anna 0

Residencia Virgen del Carmen 5

Residència assistida per a gent gran La Llar Fundació 11

Residència Can Sauleda 0

Centro gerontológico María Auxiliadora 0

Hotel Congost (servei de residència assistida) 5

Llar d’Avis Cal Garret 0

Residència Geriàtrica la Llar 0

Residència Can Dotras 0

Residència Santa Eulàlia 11

Residència assistida Bonavista 0

Residència Santa Ana 0

Residència Templis Atlantis 0

Cugat residencial 0

Centre Residencial Novaurora 0
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Residencia 3a Edad Santa Rita Castelldefels 3

Residència Torre Marina 0

Portamar Residencial 0

Residència Llar de Benestar 0

Centre residencial Blau Almeda 17

Centre Sociosanitari i Residència Assistida DomusVi San 23

Llar residència La Mallola 0

Residència Fèlix Llobet (servei de llar residència) 3

Residència Fèlix Llobet (servei de residència assistida 3

Prytanis Residencial 0

Llar Sant Josep (servei de residència assistida) 8

Residencia Los Sauces (gent gran) 19

Residencia de ancianos San Rafael 0

Residència Primitiva Barba 4

Alexia geriàtric 0

Residència A. Barcino 0

Les Oliveres Centre Residencial 0

Llar Sant Jordi 8

Residència Geriàtrica Sant Agustí 3

Residencia geriátrica Yayo Toni 5

Residència Fontpineda 2000 0

Missioners Claretians 0

Carmelitas Misioneras Besguard 0

Geriàtrica Caputxins Sarrià 0

Carmelitas Misioneras 12

Carmelitas Teresas de San José 3

Franciscanas Misioneras de María 0

Comunidad Hospital Sant Rafael 0

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Vell 0

Residències Bon Eixample 4

Residencia las Acacias 18

Residencia Villa Mena 3

Hogar La Salud 8

Los Tilos. Residència 3ª Edat 7

Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Llar residència 8

Centre gerontològic Anna 6

Residencial Augusta Park 8

Residencia la Ermita 0

Residència La Torreta de Piera 0

Mini-Residència Municipal d’Avis de Navàs 0
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència d’Avis l’Atzavara (servei de residència assi 15

Residència Vila Montgrí 0

Residència Amavir Teià 6

El Pinar Geriàtrics Terrassa 3

Llar d’avis Alfou 0

Residencia 3ª Edad «El Jardí» 0

Residencia El Sol 0

Residencia Geriátrica Roma 0

Jesús María 6

Sanitas Residencial Consell de Cent 19

Residència Assistida DomusVi La Salut 30

Residència l’Estel d’Horta 11

La Teva Residència 9

Residència de Gent Gran de Puig d’en Roca (Girona) 19

Residència Ballesol - Badalona 11

Residència Geriàtrica Sabadell 0

Residència d’avis l’Auca 0

Temple del Tibidabo 0

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametlla de 0

Sanitas Residencial Provença 14

Residència Pedrell 0

Residència Barcelona (servei de residència assistida) 15

Residència Barcelona (servei de llar residència) 8

Residència Aura 0

Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de ll 11

Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de re 11

Residència assistida Toribi Duran 0

Residència el Jardí de l’Empordà 0

Residència Guillem Mas de Canet de Mar (servei de resi 0

Residència Guillem Mas de Canet de Mar (servei de llar 0

Residència Tercera Edat Maria de Luján 3

Residència Dolça Llar 0

Hogar Nuestra Señora de Lourdes (servei de llar residèn 26

Hospitalaries de la Sta Creu 5

Cerdanyola Residència d’Avis 8

Residència Francesca Roig (servei de residència assisti 23

Residència Assistida d’Anglesola 0

Residència geriàtrica Sant Hospital de Tremp (servei de 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei 15

Casal Oller (servei de residència assistida) 3
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència assistida els Arcs 0

Centro Terapéutico y Geriátrico 0

Residencia Kristel Oro 9

Residència Mar i Sol (servei de llar residència) 0

Residència Santa Teresa Jornet (servei de residència as 5

Residència Germans Aymar i Puig 19

Residència Municipal Sant Josep (servei de llar residèn 0

Residència Sant Oleguer 0

El Racó, Residència per a gent gran 32

Fundació Patronat de la Vila d’Artés - Residència assis 0

Mini-residència d’avis municipal Verge d’Aguilar 8

Residència Centre Geriàtric Lleida 0

Residencial Bacumar 9

Residència Geriàtrica Mas Vell (servei de residència as 0

Llar Sant Jordi (servei de residència assistida) 9

Residència Municipal d’avis de Sant Fruitós de Bages el 21

Residència Bon Lloc (servei de residència assistida) 0

Casa de Repòs Verge de la Salut i Sant Camil 0

Residència d’Avis Catalunya 0

Residència Vinyet 3

Asil Nicolàs Font (servei de llar residència) 4

Residència de Gent Gran Llar Sant Josep (Lleida) 11

Residència geriàtrica Vell d’Or 0

Residència Saits (servei de llar residència) 6

Residencia Loval 8

Residència Assís (servei de residència assistida) 20

Jardí Residencial Torre Magret Vilalba 14

La Nostra Llar II 9

Residència 3a edat Sant Jaume (servei de residència ass 14

Casal Mare de Déu de Fàtima 3

Residència assistida per a gent gran Lleida-Balàfia 18

Residencia de la Inmaculada - Salses (servei de llar re 5

IBADA Castellgalí (Llar residència) 5

Residència Municipal per a Gent Gran Sant Cebrià 35

Residència Amavir Sant Cugat 30

Residènia Rumy 8

Residència Pallejà 7

Residencia Geriátrica Génesis II 0

Residencia Virgen de Lourdes 2 4

Residència Saits (servei de residència assistida) 3
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència el Mirador de l’Estany 0

Residència Can Carré 0

Residència geriàtrica l’Olivera 4

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre els usuaris de residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran
314-07219/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07219/12 us in-
formo del següent:

Atesa la situació d’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del Covid-19, i a 
la vista de l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, que adopta mesures relatives a les 
residències de gent gran, persones amb discapacitat i centres de salut mental, així 
com l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures com-
plementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió 
de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19; el Secretari del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va dictar la instrucció 6/2020, de 23 de març que esta-
bleix, a la disposició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a 
disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç 
i ajustada al sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del cen-
tre, el personal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apar-
tat segon de l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a 
las residencies de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi 
ocasionada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes 
en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

Així mateix, el dissabte 11 d’abril es va publicar al DOGC el Decret Llei 12/2020 
en virtut del qual s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit 
dels centres de serveis socials de caràcter residencial. A aquests efectes, s’adscriu 
la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d’Afers 
Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció de la consellera.

Amb l’extracció de les dades es pot obtenir la informació del nombre de resi-
dents que actualment han tingut confirmació de contagi del Coronavirus SARS-
CoV-2 amb prova positiva. Així, en data 01 de maig de 2020, el nombre total de 
residents amb prova positiva en les residències i llars-residències de gent gran era 
de 7.897 persones.

Cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos a la normativa que 
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regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) es faci-
lita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa parlamentària, procu-
rant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot agrupant les dades 
d’aquells centres on es donen pocs casos.

Existeixen un total de 84 centres residencials amb 1 o 2 casos, per a la resta de 
centres residencials, a data 1 de maig, les dades són les següents: 

Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència assistida de l’Alta Ribagorça 0

Caser Residencial Castell d’Oliana 0

Residència de Puigcerdà 0

Centre geriàtric del Pirineu 31

Residència Nostra Senyora de Ribera (servei de residènc 0

Llar Sant Josep (servei de llar residència) 0

Residència assistida Fundació Sant Hospital 0

Residència de Gent Gran d’Esterri d’Àneu 0

Residència Sant Antoni 15

Residencia de la Fe 0

Residència Collserola 0

Residència Moll de la Fusta 0

Residència Assistida Medinaceli 0

Dispositiu Emergencia FREMAP. Gent Gran 36

Residència de Gent Gran Mil·lenari (Barcelona) 11

Residència Santa Rita 0

Residència per a gent gran Acayser del Carme (servei de 0

Residencia Arrels 0

Residència Francesc Layret 35

Residència Nova Convivència 1 16

Residència Nova Convivència 2 0

Residència Vallserena 6

Residència 3a edat Sant Patrici 0

Llar residència Vallserena 6

Residència per a la Tercera Edat Marín 0

Residencia Nuestra Señora de Meritxetll III 0

Residència Geriàtrica La Pau 0

Residència Geriàtrica L’Estel III 13

Residencia Virgen de las Nieves 0

Llar Malpa 11

Residència el Jardí 2000 13

Residencia Asistida las Violetas 0

Geros 4, Residència tercera edat 0

Residència Sant Daniel 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència Sant Daniel 2 0

Hotel residència Ficus (servei de residència assistida) 9

Hotel residència Ficus (servei de llar residència) 0

Residència Azahar 0

Residència assistida Ramon Sala - Club d’Avis les Sales 0

Residència Assistida Ricard Julià - Club d’Avis les Sal 6

Llar-Residència per a gent gran Anna 0

Residència Verdaguer 7

Centro Geriátrico Ontalva 3

Residència l’Arborç 0

Geriàtric Aragó 5

Centro Residencial Rosben 16

Residència Sidibel Diagonal 0

Residència Bruc 4

Residència L’Eixample 0

Residència Casa Nostra 0

Llar d’avis Passeig de Gràcia 18

Residència Geriàtrica Marla Diagonal 0

Residència geriàtrica Batlle 13

Residència Taber 7

Residència Claror 0

Residència Gran Vida 3

Residencia Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y Sant 3

Residència Prudenci Miralles 0

Residència Canava 0

Centro Geriátrico Gure-Etzea 0

Residència el Balancí 14

Residència El Mussol 0

Residència 3a edat Verge del Roser 0

Residència Meran 0

Residència assistida gent gran 0

Residencia Maria Rifa 0

IPF Servicios Geriátricos 0

Centro Geriátrico Gure-Etzea III 0

Centro Geriátrico Gure Etxea (Llar Residència) 7

Residència Sagrada Família 1 12

Residencia Tercera Edad Diagonal 0

Senior Centre - Residència 0

Residència Assistida DomusVi Claret 0

Residència 3a. Edat Bon Repòs 7

Assistencial Sicília 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència de Gent Gran de Gràcia (Barcelona 30

Residència Salus Gràcia 38

Residència Mare Caterina Coromina (servei de llar resid 0

Llar Residencial Meran - Lesseps 0

Verdi Residencial 0

Residència Virreina 0

Refugi d’Obreres (servei de residència assistida) 0

Residència Lesseps 0

Residència Assistida DomusVi Regina 11

Residència Mare Caterina Coromina (servei de residència 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sant Salvado 0

Residència Geriàtrica Verdi 0

Residència Geriàtrica Els Jardins de Barcelona 9

Residència Francisco Darder (servei de llar residència) 0

Adegius Residencial 0

Residència Francisco Darder (servei de residència assis 0

Residencial Parc Güell (residència assistida) 9

Residència Parc del Guinardó 11

Villa Salud 3

Residència Sol de Tardor 0

Residència Sharedx Care 0

Lepant Residencial Residència assistida 24

Lepant Residencial Llar residència 25

Los Olivos. Residencia tercera edad 33

Residència assistida per a gent gran Vibentia Mullerat 0

Residència Santa Rita Horta 24

Sanitas Residencial Bonaire 23

Asil Valldejuli (servei de llar residència) 0

Asil Valldejuli (servei de residència assistida) 0

Centre assistencial Raset 15

Hospital de Sant Miquel 42

Residència assistida d’Horta 0

Residència Assistida Sant Josep (servei de residència a 28

Centre Collserola (servei de residència assistida) 24

Residencia Valle Hebrón 0

Residencia per a gent gran Emera Sant Genis 0

Santa Rosalia, Centre Residencial 15

Centre residencial d’estades Temporals per a gent gran 19

Residencial Mas Piteu 32

Masdeu Hogar 7

Residència el Vent 7



BOPC 638
3 de juliol de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 51 

Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residencia de la Inmaculada - Salses (servei de residèn 0

Centre Residencial Dovela 0

Residència geriàtrica Caliu 8

Residència les Dàlies 0

Residència Baró 5

Residència per a gent gran Mercat del Guinardó 23

Sanitas Residencial Les Corts 80

Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Res Assistida) 10

Residencia María Reina - Siervas de Jesús (servei de ll 0

Residència María Reina - Siervas de Jesús (servei de re 0

Residencia Amor de Dios Llar Residència 0

Hogar geriátrico Coloma 9

Residencia Amor de Dios (residència assit.) 0

Residència assistida Vallbona 26

Residència Palamós 6

Ballesol - Fabra i Puig 51

Residència assistida Barcelona-Porta 18

Residència assistida la Sagrera 33

Residencial Margal 0

Residència Mare de Déu de Montserrat 0

Casa Asil de Sant Andreu de Palomar (servei de residènc 32

Residència la Trobada 0

Residència Amavir Diagonal 92

Residència Ballesol - Almogàvers 44

Llar Pere Relats Núm. 3 0

Acolliment a la Vellesa 0

Residència assistida Jaume Batlle 28

Icària residencial 22

Residència assistida Barcelona Poblenou 0

Llar Pere Relats Núm. 2 0

Residència Marvi Park 3

Residencia Geriátrica San Pablo 5

Residència per a gent gran Alchemika 3

Residència Parc del Clot 39

Residència assistida de la Verneda 0

Residència assistida Pare Batllori 23

Residència Gran Via Parc (Residència Assistida) 19

Residència Gran Via Parc (Llar Residència) 3

Sant Antoni, Clínica (Servei de residència assistida) 39

Residencia Centre Parc (servei de residència assistida) 37

Residència assistida gent gran Barcelona - Font Florida 24
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Llar Amigó 0

Residència 3a Edat Llar de l’Avi 0

Llar-residència per a gent gran Associació Pro Avis en 0

Geriàtric Emily 15

Residència geriàtrica Bondia-Grau 3

Casa de Família (servei de residència assistida) 7

Residencia de la Inmaculada. Barcelona 20

Centro Vallvidrera 14

Residencia Armonia 8

Casa de Família (servei de llar residència) 0

Sant Gervasi Residencial 0

Pedralbes Park Residencial 0

Residencia San Ignacio de Loyola 8

Residència Betània (servei de residència assistida) 0

Residencia Nuestra Señora de Fátima del Tibidabo 5

Residència de la Immaculada (Rda. assistida) 8

Residència Assistida DomusVi Bonanova 16

Dolça Llar 12

Residència Casa Meva 0

Residència Santa Creu (servei de residència assistida) 0

Residència El meu jardí 0

Residencial Bellesguard Park 5

Residència d’avis La Marquesa 0

Llar d’avis la Mimosa 0

Residència de Gent Gran Jaume I (L’Espluga de Francolí) 0

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà (Montbla 0

Residència Montblanc 0

Residència Alt Camp 0

Residència Santa Teresa (servei de residència assistida 0

Residència Casa Montserrat Cuadrada (servei de residènc 0

Residència assistida Alba 0

Residència assistida Baix Camp 0

Residència Cambrils Suite 0

Geriàtric Guiamets 0

Residència Les Vinyes 0

Residència per a la gent gran el Vilar 0

Residència-Casal dels Avis d’Alforja 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sunyer (serv 0

Residència per a gent gran Roger de Llúria-Reus 0

Residència assistida Misericòrdia 0

Residència de Gent Gran de Reus (Reus) 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residencia Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia a la 0

Residencia San Jaime 0

Natura Residencial 0

Residència Horts de Miró 0

Residència Itaca-Fortuny 0

Residència Geriàtrica «Caliu» 0

Residencia Itaca-Reus 0

Residència Marià Fortuny 0

Residència Vandellós 0

Residència-Hospital Sant Antoni Abat 16

Centro gerontológico Llorenç del Penedès (Residència as 10

Calafell Park Residencial 0

Centre Residencial Com a Casa 0

Residència d’Avis la Muntanyeta del Vendrell 11

Residencial el Colomé 0

Residència assistida Policlínica Comarcal del Vendrell 6

Llar-Residència la Muntanyeta del Vendrell 0

Residència Llar Santa Anna (servei de residència assist 0

Centre sociosanitari i residència assistida Salou 0

Residència Santa Tecla Ponent 53

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè (Tarrag 0

Residència Santa Tecla Llevant 0

Residencial Tarragona 23

Residència Nostrallar (servei de residència assistida) 67

Hotel Residencia Geriátrica Bará Bahía 0

Residència Mirador Barà 0

Residència Mar i Sol 0

Residència Vila-seca 37

Mini Residència d’Avis Verge de l’Aguda 0

Hogar del Santo Cristo (servei de llar residència) 0

Residència Pare Josep M. Vilaseca (servei de residència 45

Hogar del Santo Cristo (servei de residència assistida) 25

Residencia Igualada 14

Residència assistida Fundació Sanitària Sant Josep 0

Residència Lina Solé Jardí 0

Residència Meritxell 0

S.R. Lux Unitat Residencial 0

Llar-residència «Ntra. Sra. del Carme» 13

Residència Nostra Senyora de Lourdes (servei de residèn 0

Residència Cantonigròs 0

Residència Fundació Privada Can Planoles 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència Assistida Vilademany 14

Residència d’avis Fundació Gallifa (servei de residènci 4

Residència assistida municipal de Sant Quirze de Besora 0

Residència dels Munts 0

Residència per a la gent gran els Tells 10

Residència Casal dels Avis 0

Hotel Residencia Prat (servei de residència assistida) 6

Residència de Tercera Edat Els Bons Amics 0

Cals Avis - Residència Rocaprevera (servei de residènci 26

Residència per a gent gran-Ajuntament Sant Pere de Tore 0

Residència El Nadal (servei de residència assistida) 21

Residencia Familia Josefina 7

Residència Assistida de les Germanetes dels Pobres de V 0

Llar d’Avis de les Germanetes dels Pobres de Vic 0

Residència Salarich-Calderer (servei de residència assi 30

Residència assistida Relat 0

Residència Sant Victor 0

Residència Sant Roc 37

Centre de Serveis l’Onada Casserres (servei de residènc 0

Residència Nostra Senyora de Queralt (servei de residèn 49

Residència Hospital Pere Màrtir Colomés 0

Residència «La Vall» 0

Residència Mont-Blanc (servei de residència assistida) 0

Residència Sant Andreu (servei de residència assistida) 39

Residència Mont-Blanc (servei de llar residència) 0

Residència Sant Josep (servei de residència assistida) 33

Centre Residencial Mutuam-Manresa 9

Residència Municipal Josep Brugarolas 0

Residències de Catalunya 0

Hospital Residència de la Vila de Moià (servei de resid 42

Llar per a la tercera edat Nature 13

Residència la Ginesta 0

Residència Geriàtrica La Masia (servei de residència as 0

Residència el Serrat 0

Residència Municipal Sant Bernat (servei de residència 21

Residència assistida per a gent gran Sant Vicenç de Cas 20

IBADA Castellgalí (residència assistida) 21

Residència Bell Repòs de Súria (servei de residència as 27

Residència Geriàtrica Municipal L’Hospital 0

Asil Vilallonga (servei de llar residència) 0

Asil Vilallonga (servei de residència assistida) 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència geriàtrica Zoilo Feliu 0

Residència els Pins 0

Hospital de Sant Jaume 0

La Caritat (servei de residència assistida) 30

Residència geriàtrica Montsacopa 7

Residència Clínico-Geriàtrica Sant Martí 0

Residència Assistida Palamós Gent Gran 0

Residència Calonge 0

Residència Municipal per a la gent gran Vall de Ribes 0

Residència assistida comarcal de Campdevànol 0

Residència Pi i Sunyer 0

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 0

Residència Tercera Edat «Bellamar» 0

Residència Surís Gent gran 0

Residència Torreblanca 9

Residència la Salut - Centre de serveis per a la gent g 0

Centre geriàtric les Forques 0

Casa de Repòs (servei de residència assistida) 4

Casa de Repòs (servei de llar residència) 4

Residència de gent gran Sant Hilari 20

Sagrat Cor (servei de residència assistida) 0

Residència Bella Tardor 0

Hogar Santa Teresa Jornet (servei de llar residència) 0

Residència el Vellet 12

Centre de serveis per a la gent gran Vall de Terri (ser 0

Hospital-Asil Sant Jaume 0

Lantus Calella 0

Residència La Maresma (servei de llar residència) 0

Residència Geriàtrica Mar i Sol 16

Residència Sant Roc de Canet 122

Hospital-Residència Josep Baulida (servei de residència 0

Tesar Residencial 0

Residència Geriàtrica Sant Jordi 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Girona (serv 18

Sanitas Residencial Gerunda 0

Residència Geriàtrica Les Oliveres 30

Residència de la Tercera Edat els Avets 0

Centre sociosanitari Mutuam Girona (servei de residènci 0

Residencia Continental 16

Centre de serveis per a la gent gran Tossa de Mar(serve 0

Residencia Geriátrica Malgrat 0
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Geriàtric Palafolls 0

Residencia geriátrica Paradís del Mar 0

Residència Pineda 0

Residència Mini Park 0

Residència tercera edat Els Arcs 0

Residència Les Vetes 0

Residència Santa Anna 25

Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta (servei de 0

Residència Ca l’Oller 12

Residència Geriàtrica Mas Moner 5

Residència d’avis Nostra Senyora de Foix 0

Residència de Gent Gran Sils 17

Residència Geriàtrica Can Comte 0

Ribera del Sió(servei de residència assistida) 0

Residencial Sant Sebastià 0

Residència 3a edat Bona Estada 0

Residència geriàtrica Pinyana (servei residència assist 0

Residència per a la Gent Gran d’Almacelles 7

Residència Vilot 0

Llar dels Nostres Avis 0

Residència assistida Betula Alba 0

Llar residència Betula Alba 0

Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer (servei 0

Mini-Residència d’Avis de la Vall d’Àger 20

Residència Geriàtrica Sant Domènec de Balaguer (servei 0

Residència Verge del Castell 0

Residència geriàtrica Santa Maria 9

Residència assistida de Bellpuig 0

Residència Bellpuig 0

Hospital Berenguer de Castelltort-Residència Mare Güell 0

Residència de la Fundació Privada Agropecuària de Guiss 0

Residència de la Fundació Privada Agropecuària de Guiss 0

Residència Municipal d’Avis de Juneda 0

Residència Mare de Déu de la Riera 0

Residència l’Anunciata 0

Residència Municipal d’Arbeca 0

Residència La Teva Llar 0

Residència assistida per a gent gran Sant Antoni de Pàd 0

Llar-residència per a gent gran Parc del Segre 0

Centre Gerontològic Myces (servei de residència assisti 6

Residència per a gent gran Balafia II 0
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Residència La Nostra Llar Sant Jaume I 0

Residència la Nostra Llar Sant Jaume II 0

Llar-residència per a gent gran ADESMA 0

Centre residencial Joviar 28

Residencia Castrillón 0

Residència Mirador del Segrià 0

Residència d’avis el Sagrat Cor de Benavent de Segrià 0

Residència ICAD. Institut Català d’Assistència Domicili 0

Residència El Pati 0

Sanitas Residencial Ilerda 0

Residència Barbens 0

Residència Barbens II 0

Residència geriàtrica Pla d’Urgell 0

Residència Josep Torrent 0

Centre Residencial ca la Cileta (servei de residència a 0

Residència Municipal de Vilanova de Bellpuig 0

Residència Cal Tomeu 0

Residència de la gent gran Sant Antoni de Tàrrega 0

Residència assistida Sant Pere Claver 0

Llar Mare Marcelina 0

Residència de La Fuliola 21

Llar d’avis del Carme 0

Residència Geriàtrica del Sagrat Cor 0

Asil Torrent 29

Residència Nostra Senyora del Remei 12

Residencia Floris 0

Residencia Hotel Impala 0

Residència Geriàtrica Titus 0

Residència Sant Martí 0

Residència Itaca-Arenys (servei de residència assistida 31

Residencia Villa Betania (servei de llar residència) 0

Llar d’Argentona 0

La Nostra Llar Santa Anna (servei de residència assisti 18

Residència d’avis Sant Llop 0

Residència Llegat Roca i Pi 25

Residència per a Gent Gran Berllor 32

Residència Domènech i Montaner 0

Residencia Merán 0

Residència Martal 0

Residència Casa Benèfica del Masnou (servei de llar res 0

Residencia Mare Nostrum 0
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Residencia Geriàtrica els Rosers 0

Residència Bell-Resguard 0

Residència Sant Jordi 0

Centre Assistencial de la Tercera Edat 0

Residència Casa Benèfica del Masnou (servei de residènc 0

Residència El Mirador 4

Residència assistida Mediterrània 0

Residència de Gent Gran de Matarò (Matarò) 49

Centre Geriàtric Cerdanyola 0

Centre geriàtric Can Boada 0

Residència Sant Marc 0

Llar Residència Torre Llauder 0

Residencia asistida Magnolia 0

Residència Bon Estar 0

Geriàtric Confort 0

Casal Benèfic Premianenc (servei de residència assistid 0

Llar Carme 0

Residència Anna 0

Residència de Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet (Sa 68

Residencia de Ancianos Entidad Evangélica Betania 11

Centre Residencial Lantus Olimpo 20

Residencia Sant Adrià 8

Residència Mossèn Anton 0

Residencia Matacás 46

Residència l’Estada 0

Xanel Centre Geriàtric 0

Hospital de Sant Pere 0

Residència Bellaire (servei de residència assistida) 0

Residència - Casa Pairal Fundació Privada (servei de ll 0

Residència Vida als anys 4

Llar-Residencial per l’Avi II 0

Residència Vida per l’Avi 0

Residència - Casa Pairal Fundació Privada (servei de re 0

Front Blau 0

Residència Ballesol Barberà 51

Residència Geriàtrica La Romànica 0

Residència de Gent Gran de Sant Llorenç Savall (Sant Ll 51

Residència Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès 22

Residència Falgàs 0

Residència geriàtrica les Orquídies 28

Residència Nord Egara 0
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Residència assistida de Cerdanyola 16

Residència El Meu Avi 6

Residència d’avis Sant Jaume 0

Residencia Santa María 0

Residència Gravi 28

Residència Nostra Senyora del Remei 0

Hogar Mevi 13

Residència La Font 0

Residència Vallès 9

Residència geriàtrica La Creueta 5

Residència Sant Francesc 0

Residència Sardà i Salvany (servei de llar residència) 53

Residència Geriàtrica Santa Rosalia 0

Residència Vivaldi 8

Residència Sardà i Salvany (servei de residència assist 12

Residència Ciutat de Sabadell Serveis Sòcio-sanitaris 6

Residencia Vivendi 0

Residència Assistida Roma 0

Residència Santa Clara 0

Centre Geriàtric del Vallès 14

Allegra, Complex residencial per a la gent gran (Residè 22

Residència Geriàtrica Baells 0

Residència la Font II 0

Residència Geriàtrica Indalo 0

Residència assistida Sabadell Gent Gran 4

Residencia tercera edad Castellarnau Anais 0

Residència el Cel de Rubí 5

Residència assistida Rubí 13

Residència de la 3a edat els Avets 0

Residència Conxita Valls 30

Residència d’Avis de Sant Cugat del Vallès 20

Residència Sant Salvador 13

Llar-residència El Rossinyol 0

Residència 3a Edat Vila Valldoreix (servei de residènci 3

Residència Virgen de la puerta (servei de residència as 6

Orpea Sant Cugat del Vallés 19

Residència Jardins de Valldoreix 29

Residencial Cugat Natura 31

Llar d’avis Mira-sol 0

Residència Assís (servei de llar residència) 4

Llar d’avis Sant Quirze (servei de residència assistida 18
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Residència Sant Josep Oriol - Terrassa (servei de llar 0

Residencia Montcau Matadepera 0

Residència d’Avis Mas Adei 6

Residència Wagner 0

Residència Geriàtrica Vellsolà 0

Residència Sant Josep Oriol - Terrassa (servei de resid 0

Residència geriàtrica Vellsolà 3 31

Residencia geriàtrica Sagrado Corazón 0

Casa Vapor Gran (residència assistida) 12

Centre Geriàtric Sant Pere 0

Residència la Llar de l’Avia Maria 0

Residència Sant Jordi 0

Residència-llar Roser 0

Residència Sant Miquel 48

Llar La Matinada 0

La Residència d’Ullastrell 13

Residència Geriàtrica L’Aurora 0

Residència Geriàtrica L’Aurora II 0

Geriàtric residencial Lavoisier 0

Residencia San José. Terrassa (servei de residència ass 17

Residència Els Til·lers 0

Residència Sagrada Família (servei de residència assist 28

Residència de Gent Gran de Terrassa (Terrassa) 14

Residència els Roures de Matadepera 0

Residència Centre Tot Avis 0

Residència Santa Susanna 22

Residència per a gent gran Els Pinets (servei de residè 20

Residència Agustí de Santacruz (servei de llar residènc 0

Residència Agustí de Santacruz (servei de residència as 0

Residència Adara 0

Llar d’avis Verge de la Salut 0

Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera 0

Residència STS Can Mònic 11

Residència les Franqueses 0

Residencia San José. Granollers (servei de residència a 0

Residència Fundació Antònia Roura Barbany (servei de re 9

Residencia San José. Granollers (servei de llar residèn 0

Residència Millet 0

Hotel Residència Reig (servei de residència assistida) 0

Centre residencial per a gent gran de l’Ametlla del Val 0

Residència Millet Park 26
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Can Jordan (servei de residència assistida) 0

Residència per a la 3a Edat la Font 0

Asil Hospital de la Garriga (servei de residència assis 49

Hotel Residència Reig (servei de llar residència) 0

Residència Can Caló 0

Llar d’Avis Verge de la Salut La Roca 0

Residència Geriàtrica Emi-Rosa 0

Residència Geriàtrica Gaudí 0

Les Moreres - Residència per a gent gran 0

Llar Residencial per a la Gent Gran Les Palmeres 0

Residència Sant Fost 0

Residència Geriàtrica Benestar 6

Residència la Immaculada 0

Residència les Masies de Mollet 8

Residència geriàtrica assistida Residencial Palau 44

Residència per a gent gran «Pedra Serrada» 3

Residència la Florida 0

Llar Residència Els Saulons 0

Residència la Vall 0

Residència Novallar de Cunit 4

Residència Medical Comfort 0

Casa Família El Cenacle 0

Residència Sant Sebastià 0

Residència Go-ya (servei de llar residència) 0

Residència Go-ya (servei de residència assistida) 0

Residència Espitlles 0

Residència assistida Sant Camil 0

Residència Redós de Sant Josep (servei de residència as 42

Residència Rius i Virgili 0

Residencia Santa Teresa I 0

Casa dels Avis (servei de residència assistida) 25

Residència assistida Novallar de Mediona 55

Las Magnolias 22

Residència Sitges Park 21

Residència de la Fundació Privada Asil Inglada Via (ser 33

Residencia Madre Ráfols (servei de residència assistida 18

Residència Assistida Ricard Fortuny 59

Casa de Amparo (servei de residència assistida) 0

Residència Tercera Edat Vilanova 0

Residència d’Avis Santa Teresa 0

Centre residencial Els Josepets 45
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Residència les Onades 37

Residencia Fuentes Carrionas 0

Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona 0

Residència Mussol II 0

Residencia Geriátrica «Catite» 0

Residència les Gavines 0

Residència Julia 0

Residencia Lourdes 0

Residència l’Oreneta 30

Residència geriàtrica el Recer II 0

Residència Lluna Gran 0

Residencial Les Deus 17

Residència Reche 0

Residència Sant Martí 0

Creu Nova Gent Gran 0

Residència d’avis Sol i Natura 6

Residencial Avi Danilo 0

Residència Teresa Duran 40

Residència assistida Jaume Nualart 26

Clínica Sant Jordi de Cornellà 0

Residencial Cornellà 74

Residència d’Avis Penedès 0

La Torreta del Prat 0

Residència per a gent gran Onze de Setembre 29

Residència Torre d’Esplugues 5

Residencia Espluguense 3ª Edad 0

Residència Domus Astri 0

Residència Orpea Ciutat Diagonal 20

Residencia San Lorenzo 8

Residencia San Lorenzo 2 13

Residencia Gavá Centre 0

Residència assistida de Gavà 34

Residencia San Lorenzo 3 (servei de residència assistid 16

Residència assistida gent gran Francisco Padilla 0

Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (l’Hospitalet d 30

Residència 3a edat Santa Isabel 0

Residència Assistida DomusVi Can Buxeres 37

Residència Jericó 25

Residència Collblanc Company Social 12

Residència d’avis la Torrassa 22

Residència Santa Eulàlia 25
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Residència Santa Eulàlia 0

L’Hospitalet Rpark (Residència) 22

Residència El Pilar 6

Llar d’avis Blanca II 0

Residència Geriàtrica María de la Salud 52

Residencial Colònia Güell (servei de residència assisti 22

Centre assistencial geriàtric Benviure 14

Residencia Centro de dia Sant Boi 0

Residencia Santa Teresa (servei de llar residència) 0

Residencia Santa Teresa (servei de residència assistida 5

Residència assistida Falguera 0

Mediterránea IV, Residencia Geriátrica 0

Residència Sophos Sant Joan Despí 44

Residència Qüida’m 0

Residència geriàtrica Cral Sant Just 0

Vitalia Sant Just Centre per la Gent Gran de Sant Just 62

Residencia 3a Edat Can Tarrida 28

Residencia 3ª Edad Virgen de Montserrat (servei de resi 0

Residencia 3ª Edad Virgen de Montserrat (servei de llar 0

Residència Sophos 16

Residència La Font de l’Avi 0

Residencia 3ª Edad Casa de las Monjas 0

Residencial Mensa 20

Residencia Fundación Ntra. Sra. de Fátima 9

Residència Fàtima 12

Residència Geriàtrica El Petit Hostalet 0

Residencial Balneàric Talaia Blanca 0

Residencia asistida Albarrosa II 13

Tres Magnolias Residencial (servei de residència assist 13

Residència del Carmen 0

Centre Social i Sanitari Frederica Montseny 34

Residència Canigó 40

Residència Municipal Can Comelles (servei de residència 0

Residència Municipal Can Comelles (servei de llar resid 0

Residencia Geriátrica Santa Rita 0

Residència Sant Joan de Déu de Martorell 30

Llar Sant Llorenç 0

Residència assistida Can Serra 18

Residència d’Avis Nostra Senyora de Montserrat 0

Residència Fundació Privada Santa Oliva (servei de resi 18

Residència Verge de la Mercè i Sant Francesc d’Assís 11
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Residència Sol Ponent (servei de residència assistida) 21

Residència Geriàtrica Nostra Senyora 0

Palau de Can Sunyer (residència assistida) 6

Residencia Xaveriana 5

MC-Mutual 41

Casa Repòs Sant Camil 4

Hermanas Dominicas de la Presentación 0

Residencia Filipenses 0

Siervas de Maria 0

Residencia Clarisas Santa Maria de Jerusalen 0

Comunitat Escolàpia de Sant Antoni 0

Residència Escolapis de Sarrià 4

Comunidad Mare Pia 0

Llar-residència per a gent gran d’Amposta 0

Residència de Deltebre 0

Residència de la gent gran d’Ascó 0

Residència Casa del poble del Perelló 0

Residència de Gent Gran Natzaret (Mora d’Ebre) 0

Residència Assistida per a Gent Gran Móra la Nova 0

Residència L’Onada Golden Beach 0

Residència assistida Centre Vima 0

Centre de Serveis L’Onada Alcanar (residència ass.) 0

Residència assistida de Gandesa 0

Residència d’avis de Batea 0

Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel 0

Centre de Serveis l’Onada Tortosa (Residència Assistida 0

Residència per a Gent Gran Hospital i Llars de la Santa 0

Residència assistida de la Sènia 0

Residència d’Ulldecona (servei de residència assistida) 0

Mini-residència Geriàtrica de Bellver de Cerdanya 0

Residència assistida Serafí Casanovas Sansa 26

Residència assistida Barceloneta Bertran Oriola 18

Llar de la Mercè 0

Residencia Geriátrica Consejo de Ciento 11

Residencia Seribel 0

Residència «Com a Casa» 5

Residència Esguard 5

Residencia geriátrica Urquinaona II 9

Residencia geriátrica Urquinaona I 10

Residencia Bruc 0

Residència Olivaret Eixample 4
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Residència Municipal Fortpienc 35

Sanitas Residencial Sagrada Familia 3

Royal Llar 8

ORS - Residència assistida 0

Residència Arcoiris 0

Residencia Arcoiris 2 0

Geriàtric Nogués 3

Institut del Desert de Sarrià (servei de llar residènci 0

Residencia Virgen de Lourdes 0

Orpea Barcelona Guinardó 23

Residència Desalup-Horta 0

Residència Amavir Horta 84

Ronda de Dalt Residencial, Residència Assistida 0

Ronda de Dalt Residencial, Llar Residència 0

Centre residencial Campoamor 0

Residencia Geriátrica Bon Viure 12

Residència assistida de les Corts 0

Jardín Residencia Pedralbes 0

Residència Parc Central 11

Residència assisitida de la Trinitat 0

Residència per a gent gran Molí-Via Favència 16

Residència Nin 11

Nova Llar (servei de residència assistida) 0

Residència assistida per a gent gran Barcelona - Bon Pa 10

Residencia Venero 68

Residència 3a. Edat Sibelius 0

Residència Resigestión Bacumar Tres 10

Centre per a la gent gran Vitalia Sants 114

Residència assistida Mossèn Vidal i Aunòs 34

Sanitas Residencial Iradier 3

Residència Llevant 0

Centro Residencial Putxet 7

Sanitas Residencial Altanova 24

Residència Ballús 32

Residència Passeig Prim (servei de residència assistida 0

Residencia La Palmera de los Angeles 0

Residència Les Alzines 0

Residència Sant Bonifaci (servei de residència assistid 0

Residència Sant Bonifaci (servei de llar residència) 0

Residència Amavir Vilanova 51

Residència Aura (servei de residència assistida) 26
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Casal de la Santa Creu (servei de residència assistida) 0

Residència d’avis de la Pobla de Lillet (servei de resi 0

Residència Assistida DomusVi Mont Martí 0

Residència Sant Bernabé 0

Residència Torre de Moià 20

Institució Benèfica Amics dels Avis (servei de residènc 27

Residència Municipal de Santpedor - Can Jorba 0

Residència d’Avis Navàs (servei de residència assistida 20

Casal Verge de Montserrat (servei de residència assisti 37

Residència «Masplanoi» 0

Geriàtric del Bages 0

Centre residencial per a gent gran de Callús 15

Residència assistida Edat3 Besalú 0

Residència Santa Maria del Tura (servei de residència a 20

Residència Edat 3 32

Residència Assistida Palafrugell Gent Gran 35

Residència Geriàtrica Casal dels Avis de Ripoll (servei 0

Residència Llar Sant Eudald 0

Hospital de Cadaqués 0

Residència Geriàtrica Vila Vella 0

Residència Santa Caterina 0

Residència Bona Vista 0

Residència Pla de Martís 0

Residència La Solana de Banyoles 0

Residència assistida Joaquina Redondo Muñoz 0

Residència La Vila Gran 19

Residencial Blanes 0

Residència Clívia 0

La Llar de l’Hotel Maricel Tercera Edat 0

CDM Residencial (Servei de residència assistida) 0

Centre geriàtric Maria Gay 31

Residència per a gent gran Can Regàs 32

Residència de Gent Gran de Creu de Palau (Girona) 22

Residència Nazaret (servei de residència assistida) 65

Residència geriàtrica Toy 15

Llar-residència Municipal d’Artesa de Segre (servei de 0

Residència assistida Comtes d’Urgell 42

Residència Geriàtrica Maldà 0

Residència assistida les Garrigues 0

Llar Residència l’Esplai 0

Residència assistida per a gent gran Sant Josep 0
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Residència Senior Bellvis 0

Residència assistida de Ponts 0

Residència Tercera Edat Santa Berta 0

Residència Bonavista 0

Residència Danae 0

Residència assistida Parc Serentill 0

Llar d’Avis Can Bosch 0

Residència de Gent Gran de Sant Roc (Badalona) 0

Residència Laia 0

Residència Voramar 0

Residència Assistida DomusVi Ca n’Amell 70

Residencia Montserrat Botey 17

Residència Bellavista 0

Centre Residencial Especialitzat en Demències Vora Balí 0

Residència Santa Berta Caldetes 0

Bonavista Vilassar 0

Residència Sophos Barbera 61

Residència Sant Agustí 0

Residència Can Font 0

Residència CIM Bellaterra 33

Centro de Servicios Asistenciales Amanecer 26

Centre Gerotològic Vila-nova 0

Residència Santa Rita - Sabadell 5

Residència Assistida DomusVi Sabadell Ciutat 0

Residència Catalunya 0

Residència Egara Llar II 7

Residència Santa Anna 0

Residencia Virgen del Carmen 12

Residència assistida per a gent gran La Llar Fundació 9

Residència Can Sauleda 0

Centro gerontológico María Auxiliadora 0

Residència Palau de les Franqueses 0

Hotel Congost (servei de residència assistida) 13

Can Camp Residencial 0

Llar d’Avis Cal Garret 0

Residència Geriàtrica la Llar 0

Residència Can Dotras 0

Residència Santa Eulàlia 10

Residència assistida Bonavista 0

Residència Santa Ana 0

Residència Templis Atlantis 0
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Hospital de Sant Joan Baptista 0

Llar d’Avis Josefina Mata 3

Residència Sant Jaume 0

Centre Residencial Novaurora 0

Residència El Manantial 0

Residència Torre Marina 0

Portamar Residencial 0

Centre residencial Blau Almeda 15

Llar residència La Mallola 0

Residència Fèlix Llobet (servei de llar residència) 7

Residència Fèlix Llobet (servei de residència assistida 18

Llar Sant Josep (servei de residència assistida) 19

Residencia Los Sauces (gent gran) 74

Residencia de ancianos San Rafael 0

Residència Primitiva Barba 0

Alexia geriàtric 0

Residència A. Barcino 0

Les Oliveres Centre Residencial 0

Asistencia Geriátrica la Montaña 0

Residència Vistalegre 7

Residència Anoia 14

Llar Sant Jordi 18

Residència Geriàtrica Sant Agustí 13

Residencia geriátrica Yayo Toni 11

Residència Fontpineda 2000 0

Residència Geriàtrica Les Massies de Pallejà 0

Vitalia Sant Andreu centre per a gent gran (residència 3

Missioners Claretians 0

Carmelitas Misioneras Besguard 0

Geriàtrica Caputxins Sarrià 0

Carmelitas Misioneras 9

Carmelitas Teresas de San José 0

Franciscanas Misioneras de María 0

Agustinas Ermitañas 0

Anna Ravell 8

Comunidad Hospital Sant Rafael 3

Residència Asistida per a gent gran Flix - Escoles Vell 0

Residència geriàtrica la Mercè 5

Residències Bon Eixample 12

Residencia las Acacias 71

Residencia Villa Mena 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Hogar La Salud 10

Los Tilos. Residència 3ª Edat 3

Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Llar residència 11

Centre gerontològic Anna 0

Residencia la Ermita 0

Casal d’Assistència Benèfica - Residència Sant Josep (s 0

Mini-Residència Municipal d’Avis de Navàs 3

Residència d’Avis l’Atzavara (servei de residència assi 8

Llar d’Avis Sant Pol 0

Residència Vidreres 0

Residència Amavir Teià 0

Residència Ca n’Arnaus 0

El Pinar Geriàtrics Terrassa 11

Llar d’avis Alfou 0

Llar Nostra Senyora del Pilar (servei de residència ass 0

Residencia Masia Alsina 0

Residencia 3ª Edad «El Jardí» 0

Residencia El Sol 0

Residència La Torreta de Corbera 5

Residencia Geriátrica Roma 0

Jesús María 10

Sanitas Residencial Consell de Cent 8

Residència l’Estel d’Horta 4

La Teva Residència 30

Residència la Tardor 0

Residència de Gent Gran de Puig d’en Roca (Girona) 65

Residència Ballesol - Badalona 21

Residència Geriàtrica Sabadell 0

Residència d’avis l’Auca 0

Llar Nostra Senyora del Pilar (servei de llar residènci 0

Residència Santa Rosa 13

Temple del Tibidabo 0

Residència assistida per a la gent gran de l’Ametlla de 0

Sanitas Residencial Provença 4

Residència Pedrell 0

Residència Barcelona (servei de residència assistida) 10

Residència Barcelona (servei de llar residència) 6

Residència Aura 0

Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de ll 0

Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de re 0

Residència assistida Font dels Capellans 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residència assistida Toribi Duran 3

Residència el Jardí de l’Empordà 0

Residència Guillem Mas de Canet de Mar (servei de resi 0

Residència Guillem Mas de Canet de Mar (servei de llar 0

Residència Tercera Edat Maria de Luján 0

Residència Dolça Llar 0

Hogar Nuestra Señora de Lourdes (servei de llar residèn 44

Hospitalaries de la Sta Creu 22

Residència Nostra Senyora de Lourdes (servei de llar re 0

Residencia para la Tercera Edad Sant Roc 0

Cerdanyola Residència d’Avis 16

Residència Francesca Roig (servei de residència assisti 8

Residència geriàtrica Sant Hospital de Tremp (servei de 0

Centro gerontológico llar Girona 0

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei 3

Residència assistida els Arcs 0

Centro Terapéutico y Geriátrico 0

Residència geriàtrica Sant Hospital de Tremp (servei de 0

Comunidad Religiosas Sagrado Corazón 0

Residencia Kristel Oro 15

Residència Santa Teresa Jornet (servei de residència as 27

Residència Germans Aymar i Puig 30

Residència Municipal Sant Josep (servei de llar residèn 0

Residència Sant Oleguer 0

El Racó, Residència per a gent gran 39

Fundació Patronat de la Vila d’Artés - Residència assis 0

Mini-residència d’avis municipal Verge d’Aguilar 5

Residència Centre Geriàtric Lleida 0

Residencial Bacumar 18

Residència Geriàtrica Mas Vell (servei de residència as 0

Residencia de Ancianos Maranatha de Cardedeu (servei de 0

Llar Sant Jordi (servei de residència assistida) 13

Residència Municipal d’avis de Sant Fruitós de Bages el 24

Residència Bon Lloc (servei de residència assistida) 0

Casa de Repòs Verge de la Salut i Sant Camil 0

Residència d’Avis Catalunya 0

Residència Vinyet 0

Asil Nicolàs Font (servei de llar residència) 8

Residència de Gent Gran Llar Sant Josep (Lleida) 26

Residència geriàtrica Vell d’Or 0

Residència Saits (servei de llar residència) 0
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Nom residència
Residents confirmats 

Covid-19

Residencia Loval 6

Residència Assís (servei de residència assistida) 43

Jardí Residencial Torre Magret Vilalba 13

La LLar Nostra 0

Residència 3a edat Sant Jaume (servei de residència ass 17

Casal Mare de Déu de Fàtima 0

Residència assistida per a gent gran Lleida-Balàfia 25

Residencia de la Inmaculada - Salses (servei de llar re 0

Residència Sant Gabriel (servei de residència assistida 0

IBADA Castellgalí (Llar residència) 0

Residència els Cirerers 0

Residència Municipal per a Gent Gran Sant Cebrià 10

Residència Amavir Sant Cugat 25

Residènia Rumy 10

Residència Pallejà 11

Residencia Geriátrica Génesis II 0

Residència Sant Francesc 5

Residencia Virgen de Lourdes 2 0

Residència Saits (servei de residència assistida) 0

Llar residència Llorens Pressegué 0

La Torre 0

Residència el Mirador de l’Estany 0

Residència Can Carré 0

Centre Geriàtric Verge de Montserrat (servei de residèn 0

Residència geriàtrica l’Olivera 5

Residencia el Álamo 0

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de la Covid-19 detectats entre el personal de residències 
i llars residència de persones amb discapacitat
314-07228/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07228/12 us in-
formo del següent:
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Atesa la situació d’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del Covid-19, i a 
la vista de l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, que adopta mesures relatives a les 
residències de gent gran, persones amb discapacitat i centres de salut mental, així 
com l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures com-
plementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió 
de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19; el Secretari del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va dictar la instrucció 6/2020, de 23 de març que esta-
bleix, a la disposició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a 
disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç 
i ajustada al sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del cen-
tre, el personal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apar-
tat segon de l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a 
las residencies de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi 
ocasionada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes 
en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

Així mateix, el dissabte 11 d’abril es va publicar al DOGC el Decret Llei 12/2020 
en virtut del qual s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit 
dels centres de serveis socials de caràcter residencial. A aquests efectes, s’adscriu 
la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d’Afers 
Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció de la consellera.

En base als processos de monitoratge es pot obtenir la informació del nombre 
de professionals que actualment es troben en una situació d’aïllament per sospita o 
confirmació de tenir el Coronavirus SARS-CoV-2a diàriament.

Cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos a la normativa que 
regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) es faci-
lita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa parlamentària, procu-
rant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot agrupant les dades 
d’aquells centres on es donen pocs casos.

D’acord a les dades declarades pels centres residencials, existeixen un total de 
103 centres amb 1 o 2 casos, per a la resta de centres residencials, a data 1 de maig, 
les dades són les següents: 

Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Fundació ADIS - Llar residència Rosa Soler 0

Llar-residència Claror 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics greument afec 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics greument afec 0

Llar residència 6 0

Llar-residència II d’ASPANIAS 0

Llar de Grup d’ASPANIAS I 0

Llar residència ACIDH 5 0

Llar Guru I 0

Llar residencia Carolinas 0

Cottolengo del Pare Alegre 18
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Llar residència ACIDH 3 0

Instituto Médico Pedagógico 10

Llar-residència per a disminuïts psíquics «La Baldufa” 0

Llar-residència Canigó 0

Llar– Residència Barcanova 0

Llar residència per a disminuïts psíquics Valldaura 0

Llar-Residència Llull, 163 5

Llar Residència Estació de Mar 1 0

Llar-residència Estació de Mar 2 0

Residència assistida per a disminuïts psíquics Barcelon 0

Servei d’habitatge de Fundació Tallers Guinardó 0

Llar-residència Tzara 1 0

Llar Tomàs Casals - Francisca Marcos i Cabellud 0

Llar residència ACIDH Zona Franca 0

Residència per a persones amb discapacitat psíquica - T 3

Servei d’Acolliment Residencial Aspace Montjuïc 4

Residència per a Disminuïts Psíquics Pedralbes 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics Albatros 6

Servei d’acolliment residencial Estimia 8

Residència Mas Sauró 5

Llar residència Vidar per a disminuïts psíquics 15

Llar Emilio Benedetti 0

Servei de residència Tilmar 0

Llar residència Ginesta I 0

Llar Residència l’Enxaneta 0

Servei Llar-Residència Josep Pla 0

Llar-Montsant 0

Llar residència Masia Roig 0

Llar-residència Doctor Fleming 0

Llar-residència Maria Antònia París 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds Marinada 0

Residència per a Disminuïts El Bosc 7

Residència per a persones disminuïdes psíquiques «Mar i 0

Residència per a persones disminuïdes psíquiques»Mestr 0

Residència per a persones disminuïdes psíquiques “Garbí 0

Residència Ventall 0

Llar residència Mar i Cel 3

Llar-residència Mediterrània 0

El Pont 3 - Torreforta 0

Trèvol, residència de paràlisi cerebral 0
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Llar residència Estela 0

Llar residència el Pont 2 0

Residència per a disminuïts Gandhi 0

Llar Residència Auria II 0

Llar Residència Auria III 0

Llar Residència Auria IV 0

Llar Residència Auria VI 0

Llar Residència Auria VII 0

Llar residència 1, Auria El Nou 3

A.P.S.B.C. «Llar» 0

A.P.S.B.C. “Llar 2” 0

Llars-residència la Florinda 0

Llar-Residència per a persones amb discapacitat intel·l 0

Llar-residència Mion 1 0

Llar-residència Mion 2 0

Llar residència Armengou 0

Llar residència d’AMPANS 11

Llar-Residència d’AMPANS-Zamenhof, 27 0

Llar-Residència d’AMPANS “El Sol” 0

Llar-residència d’AMPANS “Sant Joan” 0

Centre de disminuïts físics del Bages 0

Llar residència Nova Olivera 0

Residència per a grans disminuïts psíquics a Santpedor 4

Residència per a nens i adolescents amb discapacitat in 0

Residència per a nens i adolescents amb discapacitat in 0

El Pinet, Llar-residència per a persones amb discapacit 3

Llar-residència d’AMPANS La Lluna 0

Llar Residencia per a persones amb discapacitats intel· 0

Llar residència Ictineus 0

Residència C/ Pella i Forgas 0

Llar Residència Rentador II - Obra Social La Caixa 0

Llar residència per a persones disminuïdes La Fageda 1 0

Llar residència per a persones disminuïdes la Fageda 3 0

Llar residència per a persones disminuïdes la Fageda 5 0

Llar 2000 0

Llar residència Gavina 0

Llar residència Ca l’Ametller 0

Llar residència Ca l’Ametller II 0

Llar residència MAP II 0

Llar residència Can Canerons 0
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència Robert Pallí 5

Llar Residència “La Farga” 0

Llar residència Llevant 2 0

Llar residència Ramon Noguera VI Llagostera 0

Llar residència Ramon Noguera VII 0

Llar-Residència Ramon Noguera III 0

Residència Ramon Noguera V 0

Llar residència Ramon Noguera VIII 0

Llar-residència Ramon Noguera 0

Llar-Residència Ramon Noguera II 0

Residència Centre “Joan Riu” 4

Residència Fontajau-Girona 0

Residència Pinya de Rosa 0

Pis - Residència “Llevant” 0

Pis-Residència Llevant-3 0

Residència Til·lers 0

Servei de llar residència per a persones amb discapacit 0

Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Adults Sa 0

Llar el Petit Príncep 0

El Brunzit 0

Llar residència Sant Joan de Déu 0

Llar la Rambla 0

Llar residència la Merced 0

Servei de Residència per a persones amb disminució psíq 0

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectua 0

Llar Residència St. Joan de Déu 2 0

Llar Residència Sant Joan de Déu 3 0

Llar de Santa Anna 0

Llar-residència L’Estel 0

Llar-residència L’Estel II 0

Cooperativa l’Olivera - Residència 0

Llar-residència Nou Salts 0

Llar residència Josep Eritja 0

Llar residència la Torxa 0

Residència de disminuïts psíquics amb trastorns de cond 22

Residència núm. 1 de l’Associació Shalom 0

Llar residència Riu i Farré 0

Aremi Residència 2 0

Centre Ginesta - Residència 3

Centre La Immaculada - ASPAMIS 5
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència per a greus disminucions físiques Terres de 0

Centre la Coma 0

Residència Francesc Macià 0

Residència Acudam 0

Residència Alba 3 0

Alberg residència Ca n’Aleix 0

Llar Residència Josep Niubó 0

Residència de disminuïts Badalona Can Ruti (Badalona) 6

Llar-Residència Assa– Dalt la Vila 0

Llar-residència TEB Badalona 0

Residència les Hortènsies 11

Residència-Taller Pro-Persones amb Disminució Psíquica 0

Llar Sant Emili 0

Llar residència carrer Vitòria 0

Residència per a disminuïts psíquics Aspanide 3

Llar residència Aspanide 5

Llar residència Aspanide II 0

Llar-residència Can Roure 0

Llar-residència TEB/Castellar 0

Residència per a Persones amb Disminució Psíquica Profu 0

LLar-Residència Collserola 3

Llar-residència el Xalet 0

Llar residència El Bosc 0

Llar residència Jesús Farrés 8

Llar residència els Xiprers 0

Centre Casal Can Rull 15

Residència d’Adults Jacquard 0

Bauma, Centre d’Acolliment Residencial 0

Aral 0

Residència Estel 0

Llar del Vinyet 0

Centre Sant Medir 6

Residència Guru Valldoreix 18

Llar residència Valldoreix 5

Llars Can Cabassa 0

Llar-Residència La Gespa 0

Llar residència La Noguera 2 0

Gernika 20 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds la Pineda 0

Llar-Residència Serra de l’Obac 3
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Llar - Residència Can Tusell I 0

Llar - Residència Can Tusell II 0

Llar-residència La Devesa 0

Llar-residència Maria Torrella 0

Llar residència El Cinquantenari 0

LLar Residència El Cinquantenari 2 0

Llar-residència “El Vallès” 0

Llar-residència Font Verda 0

Llar residència Jaume Gregori 0

Llar Cau Blanc 8

Llar Cottet 0

Residència per a grans disminuïts psíquics Valldoriolf 3

Residència Font Santa 0

Llar-residència les Roquetes 0

Residència Graupera 0

Residència Magí Aranda 0

Residència per a discapacitats psíquics El Tamariu 0

Residència Finestrelles 3

Residència Finestrelles II 0

Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Can Serra 13

Llar Residència Aprestadora 1 0

Llar Residència Aprestadora 2 0

Llar residència Plaça Europa 0

Residència per a persones am discapacitat psíquica Hosp 0

Habitatge Alba 2 0

Habitatge Alba 3 0

Llar residència Arc de Sant Martí 0

Llar residència Torrent del Llop (Prat de la Riba) 0

Centre Residencial Viladrosa 0

Residència de disminuïts psíquics severs i profunds Íbe 0

Llar Residència L’Àngel 0

Llar-residència l’Ullal 0

Llar residència Teresa Fernández (C. Barcelona) 0

Servei d’acolliment residencial Alcanar 0

Residència Palau 0

Llar residència Roquetes 0

Llar residència pro disminuïts psíquics Sant Jordi 0

Can Calopa de Dalt 0

Residència per a discapacitats intel·lectuals de Gurb 0

Residència per a discapacitat física de Gurb 0
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Nom residència

Professionals en situació 
d’aïllament per sospita o 
confirmació de Covid-19

Residència Assistida DomusVi Mont Martí (profunds) 17

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectua 0

Llar-Habitatge el Vilar (3) 0

Centre Psicopedagògic Nostra Senyora de Montserrat 0

Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat 0

Habitatges autònoms Sant Ponç 0

Llar Oxalis - residència 0

Residència Montigalà 0

Llar residència Sique-Dalt la Vila 1 0

Llar residència Sique-Dalt la Vila 2 0

Servei d’Habitatge Josep Padrós. General Weyler 0

Residència Mare Carme 0

Casa Familiar de San Francisco de Asís 5

Institució Montserrat Montero 28

Residència Canigó 3

Llar Residència Ca n’Alzamora 0

Residència assistida per a discapacitats psíquics Molle 5

Llar les Cabanyes I 0

Llar les Cabanyes II 0

Llar Eugeni d’Ors 0

Llar Amàlia Soler 0

Llar Barba Roca 0

Residència Casa del Mar 0

Mas Casadevall I 0

Residència per a persones amb discapacitat els Garrofer 6

Llar Santa Maria Assumpta 0

Llar Nova 0

Centre residencial persones discapacitat física 0

Residència per a grans disminuïts psíquics de grau prof 21

Llar Mediterrània - 2 0

Llar Plana Est C 0

Llar Plana Est D 0

Llar Plana Est G 0

Llar Plana Est E 0

Llar La Plana Est A 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds de Prats 0

Residència per a disminuïts profunds de Prats de Rei – 3

Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergès i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis detectats entre els usuaris de residències i llars residència 
de persones amb discapacitat
314-07229/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07229/12 us in-
formo del següent:

Atesa la situació d’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del Covid-19, i a 
la vista de l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, que adopta mesures relatives a les 
residències de gent gran, persones amb discapacitat i centres de salut mental, així 
com l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures com-
plementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió 
de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19; el Secretari del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va dictar la instrucció 6/2020, de 23 de març que esta-
bleix, a la disposició sisena, que els titulars dels centres residencials han de posar a 
disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació veraç 
i ajustada al sistema d’informació vigent, sobre les característiques físiques del cen-
tre, el personal i les persones residents amb especial atenció al que estableix l’apar-
tat segon de l’Orde SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a 
las residencies de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi 
ocasionada pel Covid-19 i que, diàriament, remetran les informacions contingudes 
en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs.

Així mateix, el dissabte 11 d’abril es va publicar al DOGC el Decret Llei 12/2020 
en virtut del qual s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit 
dels centres de serveis socials de caràcter residencial. A aquests efectes, s’adscriu 
la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d’Afers 
Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció de la consellera.

En base als processos de monitoratge es pot obtenir la informació del nombre de 
residents que actualment han tingut confirmació de contagi del Coronavirus SARS-
CoV-2 amb prova positiva.

Cal assenyalar que de conformitat amb l’article 7.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb l’aplicabilitat dels límits previstos a la normativa que 
regula el dret d’accés a la informació pública (Ley 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) es faci-
lita la informació en els termes que es sol·licita a la iniciativa parlamentària, procu-
rant no comprometre la privacitat de les persones afectades, tot agrupant les dades 
d’aquells centres on es donen pocs casos.

Així, a data 01 de maig de 2020, el nombre total de residents amb prova positiva 
en les residències i llars-residències de persones amb discapacitat era de 465 perso-
nes. Existeixen un total de 39 centres amb 1 o 2 casos, per a la resta de centres, les 
dades són les següents: 
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Nom residència

Residents confirmats 
Covid-19

Fundació ADIS - Llar residència Rosa Soler 0

Llar-residència Claror 0

TEB Barceloneta 2 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics greument afec 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics greument afec 0

Llar-residència III d’ASPANIAS 5

Residència Joan Trias 0

Llar-residència II d’ASPANIAS 0

Llar de Grup d’ASPANIAS I 0

Llar residència ACIDH 5 0

Llar Guru I 0

Llar residencia Carolinas 0

Cottolengo del Pare Alegre 20

Llar residència ACIDH 3 0

Instituto Médico Pedagógico 8

Llar-residència Canigó 0

Llar– Residència Barcanova 0

Llar residència per a disminuïts psíquics Valldaura 0

Llar-Residència Llull, 163 5

Residència Poblenou 0

Llar Residència Estació de Mar 1 0

Llar-residència Estació de Mar 2 0

Llar-Residència Estació de Mar 4 0

Llar-residència Estació de Mar 3 0

Llar-residència Espronceda 0

Residència assistida per a disminuïts psíquics Barcelon 0

Llar-residència Sasser 0

Servei d’habitatge de Fundació Tallers Guinardó 0

Llar-residència Tzara 1 0

Llar residència Tzara 2 0

Residència els Porxos 0

Llar residència Gran Via 0

Residència la Palmera-Verneda (Disc. intel·lectuals) 0

Llar-residència Les Casetes 0

Llar Tomàs Casals - Francisca Marcos i Cabellud 0

Habitatge Zona Franca 3

Llar residència ACIDH Zona Franca 0

Residència Esclat Marina 0

Residència per a persones amb discapacitat psíquica - T 0

Servei d’Acolliment Residencial Aspace Montjuïc 6

Llar-residència per a disminuïts psíquics “El Nino” 3
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Nom residència

Residents confirmats 
Covid-19

Residència per a Disminuïts Psíquics Pedralbes 0

Residència per a disminuïts psíquics ASPASIM 0

Llar-residència per a disminuïts psíquics Albatros 16

Llar residència Boscana 0

Residència Mas Sauró 0

Llar residència Vidar per a disminuïts psíquics 0

Llar Emilio Benedetti 0

Servei de residència Tilmar 0

Llar residència Ginesta I 0

Llar Residència l’Enxaneta 0

Servei Llar-Residència Josep Pla 0

Llar-Montsant 0

Llar residència Masia Roig 0

Llar-residència Doctor Fleming 0

Llar-residència Maria Antònia París 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds Marinada 0

Residència per a Disminuïts El Bosc 7

Residència per a persones disminuïdes psíquiques “Mar i 0

Residència per a persones disminuïdes psíquiques “Mestr 0

Residència per a persones disminuïdes psíquiques “Garbí 0

Residència Atria 0

Residència Ventall 0

Llar residència Mar i Cel 0

Llar-residència Mediterrània 0

El Pont 3 - Torreforta 0

Trèvol, residència de paràlisi cerebral 0

Llar residència Estela 0

Llar residència el Pont 2 0

Residència per a grans disminuïts físics Sant Salvador 0

Residència per a disminuïts Gandhi 0

Llar Residència Auria II 0

Llar Residència Auria III 0

Llar Residència Auria V 0

Llar Residència Auria VI 0

Llar Residència Auria VII 0

Llar Clarella-Manlleu 0

Llar Clarella 0

Llar Clarella Vic Nadal 0

A.P.S.B.C. “Llar” 0

A.P.S.B.C. “Llar 2” 0

Llar residència Amisol 0

Fascicle tercer
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Llars-residència la Florinda 0

Llar-Residència per a persones amb discapacitat intel·l 14

Llar-residència Mion 1 0

Llar-residència Mion 2 0

Llar residència Armengou 0

Llar residència d’AMPANS 0

Llar-residència d’AMPANS - Zamenhof, 20 0

Llar-Residència d’AMPANS-Zamenhof, 27 0

Llar-Residència d’AMPANS “El Sol” 0

Llar-residència d’AMPANS “Sant Joan” 8

Centre de disminuïts físics del Bages 0

Llar Els Avets 0

Llar residència Nova Olivera 0

Residència per a nens i adolescents amb discapacitat in 0

Residència per a nens i adolescents amb discapacitat in 0

Llar-residència d’AMPANS La Lluna 0

Llar Residencia per a persones amb discapacitats intel· 0

Llar residència Ictineus 0

Residència C/ Pella i Forgas 0

Llar Residència Rentador II - Obra Social La Caixa 0

Llar residència per a persones disminuïdes La Fageda 1 0

Llar residència per a persones disminuïdes la Fageda 3 0

Llar residència per a persones disminuïdes la Fageda 5 0

Llar 2000 0

Llar residència El Carrilet 0

Llar residència Gavina 0

Residència de disminuïts MAP 0

Llar residència Ca l’Ametller 0

Llar residència Ca l’Ametller II 0

Llar residència MAP II 0

Llar residència Can Canerons 0

Residència Robert Pallí 0

Llar Residència “La Farga” 0

Llar Residència el Sopluig 0

Llar residència Llevant 2 0

Llar residència Ramon Noguera VI Llagostera 0

Llar residència Ramon Noguera VII 0

Llar-Residència Ramon Noguera III 0

Residència Ramon Noguera V 0

Llar residència Ramon Noguera VIII 0

Llar-residència Ramon Noguera 0
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Nom residència

Residents confirmats 
Covid-19

Llar-Residència Ramon Noguera II 0

Residència Centre “Joan Riu” 3

Servei Residencial per a persones amb retard mental i p 0

Residència Fontajau-Girona 0

Residència Pinya de Rosa 0

Pis - Residència “Llevant” 0

Pis-Residència Llevant-3 0

Residència Til·lers 6

Servei de llar residència per a persones amb discapacit 0

Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Adults Sa 0

Llar el Petit Príncep 0

El Brunzit 0

Llar Residència “Nova Llar” 0

Llar residència Sant Joan de Déu 0

Residència Sant Joan de Déu 0

Llar la Rambla 0

Llar residència la Merced 0

Servei de Residència per a persones amb disminució psíq 0

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectua 0

Residència per a persones amb discapacitats intel·lectu 0

Llar Residència St. Joan de Déu 2 0

Llar Residència Sant Joan de Déu 3 0

Llar Residència Sant Joan de Déu 1 0

Llar de Santa Anna 0

Servei Residència - Llar de Santa Anna 0

Llar-residència L’Estel 0

Llar-residència L’Estel II 0

Cooperativa l’Olivera - Residència 0

Llar-residència Plaça Catalunya de Talma 0

Llar-residència Onze de setembre de Talma 3

Llar residència Josep Eritja 0

Llar residència la Torxa 0

Residència de disminuïts psíquics amb trastorns de cond 36

Residència núm. 1 de l’Associació Shalom 0

Llar residència Riu i Farré 0

Llar residència Cases la Mitjana 0

Aremi Residència 2 0

Centre Ginesta - Residència 0

Centre La Immaculada - ASPAMIS 0

Ginesta II 0

Residència per a greus disminucions físiques Terres de 0
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Centre la Coma 0

Llar residència Acudam 0

Residència Francesc Macià 0

Llars Acudam 0

Residència Acudam 0

Residència Alba 3 0

Alberg residència Ca n’Aleix 0

Residència de disminuïts Badalona Can Ruti (Badalona) 18

Llar-Residència Assa– Dalt la Vila 0

Llar-residència TEB Badalona 0

Residència les Hortènsies 23

Residència-Taller Pro-Persones amb Disminució Psíquica 0

Llar Sant Emili 0

Llar residència les Sureres 0

Llar residència carrer Vitòria 0

Residència per a disminuïts psíquics Aspanide 0

Llar residència Aspanide 0

Llar residència Aspanide II 0

Llar residència Aspanide III 4

Llar-residència Can Roure 0

Llar-residència Mª Antonia Besora de Balaguer 0

Llar-residència TEB/Castellar 0

La Casona 0

Residència per a Persones amb Disminució Psíquica Profu 0

LLar-Residència Collserola 0

Llar-residència el Xalet 0

Llar residència El Bosc 0

Llar-residència La Piscina 0

Llar residència Jesús Farrés 6

Llar-residència Pascual-Tula 0

Llar residència els Xiprers 0

Centre Casal Can Rull 0

Residència d’Adults Jacquard 0

Llar-residència Parc Central 0

Bauma, Centre d’Acolliment Residencial 0

Residència Estel 0

Llar del Vinyet 0

Centre Sant Medir 14

Llar-residència Estel II 0

Residència Guru Valldoreix 22

Llar residència Valldoreix 6
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Llars Can Cabassa 0

Llar-Residència La Gespa 0

Gernika 20 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds la Pineda 0

Llar-Residència Serra de l’Obac 0

Llar - Residència Can Tusell I 6

Llar - Residència Can Tusell II 0

Llar-residència La Devesa 0

Llar-residència Maria Torrella 0

Llar residència El Cinquantenari 0

LLar Residència El Cinquantenari 2 0

Llar-residència “El Vallès” 0

Llar-residència Font Verda 6

Llar residència Jaume Gregori 0

Llar Cau Blanc 14

Llar Cottet 0

Llar-residència Bell-lloc 0

Llar Residència Jaume Anfruns i Janer 0

Llar-residència les Roquetes 0

Residència l’Espiga 0

Residència Graupera 0

Residència Poble Nou 0

Residència Magí Aranda 0

Residència per a discapacitats psíquics El Tamariu 0

Llar-residència per a persones amb discapacitat d’Esplu 0

Residència Finestrelles 0

Residència Finestrelles II 0

Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Can Serra 29

Residència Gornal 0

Llar Residència Aprestadora 1 3

Llar Residència Aprestadora 2 0

Llar residència Plaça Europa 0

Residència per a persones am discapacitat psíquica Hosp 0

Mini Residència Pere Mitjans i Roca 0

Habitatge Alba 1 0

Habitatge Alba 2 0

Habitatge Alba 3 0

Residència Santa Anna 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds Josep Mas 0

Llar residència Arc de Sant Martí 0

Llar residència Torrent del Llop (Prat de la Riba) 3
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Llar-Residència Fundació Privada Rosella 0

Llar residència Rosa Segura i Pujol 0

Centre Residencial Viladrosa 15

Residència de disminuïts psíquics severs i profunds Íbe 0

Llar Residència L’Àngel 0

Llar-residència l’Ullal 0

Llar residència Teresa Fernández (C. Barcelona) 0

Servei d’acolliment residencial Alcanar 0

Residència Palau 0

Llar residència Roquetes 0

Llar Residència Icària 0

Residència Vigatans 0

Residència AFAP 0

Centre Residencial Maria Teresa Serra 0

Llar residència Montjuïc - Llar Montjuïc 0

Llar residència pro disminuïts psíquics Sant Jordi 0

Can Calopa de Dalt 0

Residència per a discapacitat física de Gurb 0

Residència Assistida DomusVi Mont Martí (profunds) 9

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectua 0

Residència Vora-riu 0

Llar-Habitatge el Vilar (3) 0

Llar-residència per a disminuïts Institució Pedagògica 0

Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat 0

Habitatges autònoms Sant Ponç 0

Llar-residència 1 0

Llar residència Casa Nostra 0

Residència Montigalà 0

Llar residència Sique-Dalt la Vila 1 0

Llar residència Sique-Dalt la Vila 2 0

Residència de disminuïts físics - Institut Municipal de 0

Residència per a grans disminuïts físics la Gavina 6

Residència Mare Carme 0

Casa Familiar de San Francisco de Asís 7

Institució Montserrat Montero 54

Residència Canigó 0

Llar Residència Ca n’Alzamora 0

Llar les Cabanyes I 0

Llar les Cabanyes II 0

Campus Residencial Fundació Ave Maria 0

Llar Eugeni d’Ors 0
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Llar Amàlia Soler 0

Llar Barba Roca 0

Llar-residència Alpi (AAS) 0

Llar Residència Alpi 242 0

Residència Mas Lluí 0

Residència Casa del Mar 12

Residència per a persones amb discapacitat els Garrofer 0

Llar Santa Maria Assumpta 0

Llar Nova 0

Llar Can Llovera - residència 0

Residència La Duna - 2 0

Centre residencial persones discapacitat física 0

Residència per a grans disminuïts psíquics de grau prof 11

Llar Mediterrània - 2 0

Llar Plana Est C 0

Llar Plana Est D 0

Llar Plana Est G 0

Llar Plana Est E 0

Llar La Plana Est A 0

Residència per a persones amb disminució psíquica i tra 0

Residència Els Comtals II 0

Residència Fundació Mifas 2 0

Llar Residència Fundació Mifas III 0

Residència per a disminuïts psíquics profunds de Prats 0

Residència per a disminuïts profunds de Prats de Rei – 0

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lliuraments setmanals de material informàtic als alumnes dels 
centres educatius
314-07604/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 66766 i 70064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

N. de la r: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/12,  
que va ser publicada en el BOPC 621, a la pàgina 67.
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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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 70064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlment, 23.06.2020

A la Mesa del Parlament
En l’informe de resposta a les iniciatives parlamentàries amb número de trami-

tació 314-07057/12, 314-07058/12, 314-07119/12, 314-07120/12, 314-0721/12, 314-
7609/12, 314-08115/12, 314-08116/12 i 314-08118/12, que us vam enviar el 9 de juny 
de 2020 a les 9:06 hores, allà on diu 314-07609/12 hi ha de dir 314-07604/12.

Barcelona, 23 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

N. de la r.: Consegüentment a la rectificació presentada, s’anul·la l’acord publicat 
en el BOPC 621, a la pàgina 231.

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 634)

En el BOPC 634, a la pàgina 88
On hi diu:
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Hi ha de dir:
Reg. 69395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
serveis d’informació i atenció a les dones que hi ha a Lleida
314-07789/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07789/12, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Barcelona, 19 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
Quants SIAD hi ha actualment a Lleida? Té previst el Govern desplegar algun SIAD 

més a Lleida durant l’any 2020?
A Lleida existeixen 2 demarcacions amb un total de 14 serveis d’informació i 

atenció a les dones: Alt Pirineu i Aran: Amb 6 SIAD (Aran, Alta Ribagorça, Sobi-
rà, Jussà, Cerdanya, i Alt Urgell). El de la Cerdanya com està entre Lleida i Girona, 
la part de violència es porta des de Lleida, i la part comunitària des de Girona. Tots 
vinculats als Consells Comarcals, perquè ni en àmbit comarcal arribem als 20.000 
habitants.
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Ponent: Amb 8 SIAD (Segarra, Urgell, Pla Urgell, Garrigues, Segrià, Lleida ciu-
tat, Noguera i Solsonès). L’únic SIAD que depèn d’Ajuntament és el de Lleida ciutat, 
la resta tots vinculats als Consells Comarcals.

Tots els SIAD estan dotats d’una tècnica a temps complet, i una advocada i una 
psicòloga a temps parcial.

En no haver variacions significatives de població no és previst fer-me més. El 
contracte programa se signa amb municipis de més de 20.000 habitants, consells 
comarcals i ens supramunicipals; o sigui que de fet són els municipis que han de ser 
de més de 20.000 habitants, amb els consells comarcals se signa amb tots excepte 2 
que volen que sigui amb consorcis de benestar social perquè els consells els hi tenen 
delegades les funcions.

A més a més, a Lleida ciutat cal comptar amb l’oficina d’informació de l’Ins-
titut Català de les Dones, que ofereix atenció directa a les dones, amb informació 
i orientació sobre serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara 
salut, treball, habitatge, separacions i pensions o violència masclista. Des d’aquesta 
oficina es facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són 
responsables. Igualment s’ofereixen els serveis gratuïts d’atenció psicològica i asses-
sorament jurídic a les dones.

Barcelona, 15 de juny de 2020
Laura Martínez Portell, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han estat desinfectades per la Unitat 
Militar d’Emergències arran de la Covid-19 a la província de Lleida
314-07969/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-07969/12, 314-
07970/12, 314-08047/12, 314-08048/12, 314-08148/12 i 314-08149/12 us informo 
del següent:

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

La coordinació de tota l’activitat assistencial directa o indirecta (com pot ser el 
cas de les desinfeccions en centres de gent gran) en situació d’emergència sanitària, 
és bàsica i imprescindible per incrementar l’efectivitat del sistema sanitari i garantir 
l’eficàcia en l’atenció a la salut de les persones.

En el cas de les residències de gent gran, existeix una gran diversitat de situa-
cions que han generat múltiples respostes per part de les administracions i centres 
implicats, ja siguin de caràcter públic o privat. En aquest sentit, des del Govern no 
s’han plantejat impediments a l’actuació de la Unitat Militar d’Emergències (UME) 
quan aquesta actuació ha estat necessària. Cal recordar que, entre d’altres actua-
cions de suport assistencial, aquesta unitat militar ha intervingut en el desplegament 
de l’Hospital Temporal Vallès Salut, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell 
i la Corporació Sanitària Parc Taulí.
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Davant la situació de pandèmia i la urgència produïda en l’àmbit de desinfecci-
ons i neteja de residencies arreu del país, s’han dut a terme respostes de tot tipus, 
ja siguin per contractació privada d’empreses de neteja per part dels propis centres, 
per encàrrec de la pròpia Generalitat quan ha estat necessari o per intervenció d’ens 
locals que han realitzat encàrrecs en aquest sentit en una situació de gran pressió i 
recursos limitats. Cal tenir en compte que les empreses i entitats que realitzen ser-
veis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips 
i  mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, su-
perfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum 
d’aliments i alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Re-
gistre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis 
biocides a tercers.

En la majoria dels casos, el criteri principal que s’ha tingut en compte a l’hora de 
prioritzar l’agent més adequat per a la realització de desinfeccions en aquests centres 
(sigui la UME o una empresa externa), es basen en la urgència de la intervenció, la 
proximitat al centre i la disponibilitat del servei, combinant-se totes aquestes opcions 
sense fer-ne cap distinció i perseguint sempre el servei públic i la protecció tant de 
professionals com persones usuàries.

Així, fins el dia 25 de maig s’havien realitzat un total de 419 desinfeccions a resi-
dències de gent gran. Les diferents actuacions de la UME, tenint en compte que se’n 
poden haver realitzat d’altres per encàrrec també d’ens locals o d’altres institucions, 
es reparteixen de la manera següent: 

Nom Residència Comarca Regió Sanitària

Domusvi Sant Jordi Baix Llobregat RS Barcelona

Residencia de Mayores Sant-
Guardia Segrià RS Lleida

Residència Xaveriana Barcelonès RS Barcelona

Residencia Bon Pastor Barcelonès RS Barcelona

Amavir Horta Barcelonès RS Barcelona

Fort Pienc Barcelonès RS Barcelona

Residència Llar Sant Josep Segrià RS Lleida

Residencia Geriátrica Sant josep Barcelonès RS Barcelona

Residencia Salus Gracia . Barcelonès RS Barcelona

Residència Mare Caterina 
Coromina Barcelonès RS Barcelona

Geriàtric Aragó Barcelonès RS Barcelona

St Antoni de Pàdua Segrià RS Lleida

Residència Sant Miquel 
Viladecavalls Vallès Occidental RS Barcelona

Residència Sant Miquel 
Viladecavalls Vallès Occidental RS Barcelona

Barcelona, 19 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han demanat que la Unitat Militar 
d’Emergències els desinfecti les instal·lacions a la província de Lleida
314-07970/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07969/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han estat desinfectades per la Unitat 
Militar d’Emergències arran de la Covid-19 a la província de Girona
314-08047/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07969/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han demanat que la Unitat Militar 
d’Emergències els desinfecti les instal·lacions a la província de 
Girona
314-08048/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07969/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantificació de 
les conseqüències negatives de la Covid-19 en els sectors productius 
de les comarques de Girona
314-08076/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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 314-08076/12 juntament amb les: 314-08177/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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L’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies proporciona dades, informació i coneixement que siguin útils per 
a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu de l’eco-
nomia catalana.

En aquesta sentit i d’acord amb les dades que es demanen referent als expedients 
de regulació temporal d’ocupació, atur registrat, taxa d’atur,... us facilitem l’enllaç 
de l’Observatori per tal de ser consultades:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
En relació amb les baixes laborals, indicar que és competència al Ministeri d’In-

clusió, Seguretat Social i Migracions.

Barcelona, 2 de juny de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures 
per a substituir els casals d’estiu per un pla de reforç i ajuda als 
alumnes
314-08082/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08082/12.

El Govern no considera adequat substituir els casals d’estiu per activitats lectives 
sinó que aposta per reforçar la complementarietat entre l’educació curricular i l’edu-
cació en el lleure. En aquest sentit, cal remarcar que les activitats d’educació en el 
lleure, més enllà del seu caràcter lúdic i de facilitar la conciliació laboral i familiar, 
són activitats pedagògiques que complementen l’educació reglada i permeten treba-
llar aspectes diferents als que es treballen a l’aula (escola de ciutadania, transmissió 
de valors, etc.).

D’altra banda, cal tenir en compte que, d’ençà del tancament de tots els centres 
educatius el dia 13 de març, la docència presencial a les aules ha estat substituïda 
per docència a distància mitjançant les tecnologies de la informació i la comunica-
ció. Així, els centres educatius han mantingut una programació regular de contin-
guts i activitats i el Departament d’Educació ha distribuït dispositius electrònics i 
paquets de dades a l’alumnat que no en disposava, per tal que tothom pogués seguir 
el curs. Des d’aquest punt de vista, es pot dir que els centres han tancat, però l’esco-
la no, tot i que el Govern és conscient que malgrat aquests esforços es poden haver 
donat situacions de desigualtat en l’aprenentatge atenent les característiques socieco-
nòmiques de l’entorn de cada infant. En tot cas, la reobertura de centres en la fase 2 
(contemplada al Pla d’obertura dels centres educatius, del Departament d’Educació), 
ha de contribuir a reforçar i ajudar als i les alumnes a no patir l’absència d’aquestes 
setmanes a les aules. Aquesta reobertura, tanmateix, no implicarà la suspensió de la 
docència telemàtica, per no trencar la dinàmica de l’alumnat i la programació que 
estan duent a terme els centres educatius.

Alhora, el Govern té la convicció que tant els casals com la resta d’activitats 
d’educació en el lleure, aquest estiu, esdevenen més importants i necessaris que mai, 
encara que no es puguin plantejar igual que en anys anteriors. Aquestes activitats 
poden contribuir a compensar alguns dels dèficits relacionals que afecten infants i 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
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adolescents després del confinament, així com acompanyar-los en l’assimilació de 
l’experiència viscuda i, també, ensenyar-los nous hàbits i rutines en matèria d’higi-
ene i autoprotecció). D’aquesta manera, la campanya d’activitats d’estiu 2020 ha de 
permetre a infants i joves recuperar interaccions socials (més enllà del nucli familiar 
o de les xarxes socials), retrobar-se amb la natura i els espais oberts, anar deixant 
enrere la monotonia i la tensió de tots aquests mesos (potser també el dolor per la 
pèrdua d’una persona estimada)...

Es tracta, en definitiva, d’oferir-los una mica d’aire: que puguin retrobar-se amb 
les amistats, interactuar amb nous referents adults, gaudir d’espais a l’aire lliure per 
experimentar i jugar en plena natura... I també de connectar amb la situació viscuda 
i d’ajudar-los a exterioritzar i començar a superar les pors, angoixes i incerteses que 
els han acompanyat durant aquesta llarga etapa d’excepcionalitat. En aquest sentit, 
l’educació en el lleure (per la seva filosofia, les seves dinàmiques participatives i les 
metodologies que li són pròpies) suposa un instrument ideal per abordar aquesta tas-
ca d’acompanyament i de suport emocional als més joves, així com d’escolta activa 
de les seves inquietuds, dubtes i pors.

D’altra banda, des del la Direcció General d’Atenció a les Famílies i la Comuni-
tat Educativa del Departament d’Educació es fan intervencions en el marc dels Plans 
Educatius d’Entorn entre altres accions.

Finalment, la Direcció General de Currículum i Personalització, com a comple-
ment a aquestes activitats que es desenvolupen al llarg de l’estiu, ha elaborat el Pla 
personalitzat d’estiu (https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/
Pla_personalitzat_estiu_2020.pdf), un conjunt de propostes educatives que s’adapta 
a les característiques i necessitats de cada alumne i alumna. Té la finalitat de donar 
continuïtat a la dinàmica escolar i de minimitzar els efectes negatius que el temps 
de confinament hagi pogut tenir en aquests i aquestes des d’un punt de vista emo-
cional, cognitiu o competencial. I ha de tenir en compte les experiències i situacions 
singulars de cada alumne o alumna, a la vegada que ha d’esdevenir un instrument 
que ajudi a donar una resposta a la situació personal que pugui haver viscut cada 
infant o jove per contribuir a una certa normalització dels contextos d’aprenentatge 
sense pretendre recuperar ni completar cap programa.

Barcelona, 2 de juny de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han estat desinfectades per la 
Unitat Militar d’Emergències arran de la Covid-19 a la província de 
Tarragona
314-08148/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07969/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències per a gent gran que han demanat que la Unitat Militar 
d’Emergències els desinfecti les instal·lacions a la província de 
Tarragona
314-08149/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 69985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07969/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantificació de 
les conseqüències negatives de la Covid-19 en els sectors productius 
de les comarques de Tarragona
314-08177/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08076/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’organitzar una taula de concertació amb els municipis del Vallès 
Oriental per a coordinar-ne els casals d’estiu
314-08359/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08359/12.

La planificació de les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu s’ha cons-
truït conjuntament amb el sector i des del diàleg amb el món local. Així, s’han dut a 
terme sessions de treball amb les principals federacions i associacions empresarials 
i s’han fet reunions amb entitats municipalistes i altres agents implicats. A més, s’ha 
creat una taula de governança del lleure educatiu, com a eina transversal de partici-
pació de tots els actors interpel·lats en la co-creació de les activitats de lleure educa-
tiu 2020 i, sobretot, com a espai de governança conjunta.

Entre altres objectius, en el marc d’aquesta taula es plantegen mesures de coordi-
nació de les activitats incloses en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. És a dir: camps 
de treball, campaments, rutes, casals i casals diaris (inclosos els casals esportius, 
estades esportives, campus esportius i rutes esportives, als quals el Decret 267/2016 
també és d’aplicació d’ençà de la seva entrada en vigor).

En aquest mateix sentit, i amb data de 12 de juny de 2020, s’ha celebrat una tro-
bada virtual, convocada per la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ), a la qual han estat convocats els i les referents dels serveis comar-
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cals de joventut (tant consellers/es com tècnics/es de joventut) i també els regidors 
i regidores de joventut (i personal tècnic referent) dels municipis de més de 20.000 
habitants de la Demarcació de Barcelona. L’objectiu d’aquesta trobada ha estat com-
partir els aspectes més rellevants i les mesures de suport que s’han articulat per a 
desenvolupar el Pla de Lleure 2020.

D’altra banda, durant les darreres setmanes, el Servei d’associacionisme i edu-
cació en el lleure de la Direcció General de Joventut ha mantingut una interlocu-
ció regular amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els seus equips tècnics. 
Mitjançant aquesta interlocució s’han recollit els dubtes i inquietuds plantejats per 
part dels i les professionals de joventut dels municipis de la comarca en relació amb 
les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu. Les respostes s’han canalitzat a 
través dels equips tècnics de joventut, com a interlocutors de referència dels ajunta-
ments del Vallès Oriental.

Barcelona, 2 de juny de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el pagament a la productora Minoria Absoluta en concepte 
d’arrencada del programa pel programa Polònia
325-00120/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup dels Socialistes i Units per Avançar, amb 
número de tramitació de 325-00120/12: 

Sobre el pagament a la productora Minoria Absoluta en concepte «d’arrencada 
del programa» pel programa Polònia.

Resposta
Amb cada inici de temporada del programa Polònia, es produeix una incorporació 

prèvia d’una part de l’equip que és imprescindible per tal de preparar la temporada.
En relació a la despesa a què fa referència la pregunta de la diputada, els concep-

tes que la justifiquen són: 
– Incorporació d’un equip integrat pel realitzador, director i productor executiu.
– Incorporació parcial de serveis artístics i caracterització.
– Preparació i adquisicions necessàries d’atrezzo i vestuari.
– Lloguer de plató i elements elèctrics i tecnològics.

Sant Joan Despí, 22 de juny del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el criteri informatiu que justifica l’entrevista a Jaume Roures 
amb relació a la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego 
Pérez de los Cobos
325-00121/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
En virtut del que preveu l’article 196 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
325-00121/12, 325-00122/12 i 325-00123/12, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avan-
çar demana informació: 

Sobre el criteri informatiu, la justificació i l’autorització de l’entrevista a Jaume 
Roures a FAQS en relació amb la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego 
Pérez de los Cobos.

Resposta
Com s’ha informat en d’altres ocasions, els continguts dels programes dels mit-

jans públics de la CCMA es seleccionen, elaboren i difonen tenint en compte els cri-
teris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor documental i servei 
públic. Aquests factors són els que determinen l’interès informatiu d’un fet. I aquest 
és evident en la qüestió plantejada per la diputada.

Aquest interès informatiu és el criteri que justifica l’emissió de l’entrevista al Sr. 
Jaume Roures al programa FAQS en relació amb la destitució del coronel de la Guàr-
dia Civil,Sr. Diego Pérez de los Cobos. No es pot obviar aquest interès informatiu 
quan aquella mateixa setmana, el ministre d’Interior del Govern Espanyol va des-
tituir, com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil, el coronel Diego Pérez de  
los Cobos. En aquesta mateixa línia, l’entrevista al Sr. Jaume Roures, en tant que 
director del documental «Las cloacas del Estado», constitueix una font informativa 
i d’interès per il·lustrar la temàtica. També estava prevista la participació de l’ex-jut-
ge Sr. Ramiro Garcia de Dios, però malauradament per motius personals no es va 
poder dur a terme.

Conseqüentment a tot l’exposat, es considera ajustada a l’interès informatiu i jus-
tificada l’entrevista al Sr. Jaume Roures al programa FAQS en relació amb la desti-
tució del coronel de la Guàrdia Civil, Sr. Diego Pérez de los Cobos.

Finalment, i com ja hem expressat en altres ocasions, són els criteris professio-
nals dels directors i directores de cadascun dels programes el que orienten les seves 
decisions sobre les entrevistes que s’emeten.

Sant Joan Despí, 22 de juny de 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre si la direcció de TV3 va autoritzar l’entrevista a Jaume Roures 
a Preguntes freqüents amb relació a la destitució del coronel de la 
Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos
325-00122/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00121/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la justificació d’una entrevista a Jaume Roures en hora punta 
per a parlar sobre la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego 
Pérez de los Cobos
325-00123/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00121/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de 
l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: anàlisi de les 
conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població 
jove a Espanya»
314-08732/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe del INJUVE Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern sobre l’últim informe?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya» que indica que Catalunya és el segon 
territori de l’Estat amb més contractes indefinits inferiors a l’any
314-08733/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe de l’Injuve Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que Catalunya sigui el segon territori de l’Estat, des-

prés de la Comunitat de Madrid, on més contractes indefinits menors de 12 mesos 
hi hagi?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya» que indica que Catalunya és el territori 
de l’Estat amb més treballadors per compte propi
314-08734/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe de l’Injuve Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que Catalunya lideri el major nombre de treballadors per 

compte propi en tot l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya» que indica que Catalunya és el territori 
de l’Estat amb més joves amb ocupació vulnerable
314-08735/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe de l’Injuve Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que els joves de Catalunya liderin en número les esta-

dístiques sobre ocupació vulnerable de tot l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 
sobre la població jove a Espanya» que indica que Catalunya té una 
demanda alta d’ocupació juvenil
314-08736/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe de l’Injuve Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern l’alta taxa de demanda d’ocupació juvenil que existeix 

a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe de l’Institut de la Joventut d’Espanya «Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre 
la població jove a Espanya» que indica que Catalunya té una taxa alta 
d’ocupació vulnerable
314-08737/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 70023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En els últims dies ha sortit publicat l’últim informe de l’ Injuve Joventut en risc: 
anàlisi de les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre població jove 
a Espanya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que Catalunya l’alta taxa d’ocupació vulnerable que 

existeix a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a la reobertura dels centres d’atenció primària de la Floresta i les 
Planes, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), tancats des de 
l’inici de l’estat d’alarma
314-08738/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura del centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– 6.000 persones de Sant Cugat han estan sense el seu servei d’atenció primària 

en tancar el seu CAP de referència a la Floresta o les Planes, quina és la data de re-
obertura i tornada a l’atenció habitual que s’hi prestava?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del 
tancament dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Planes, 
a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), durant la pandèmia de 
Covid-19
314-08739/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura del centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament de Salut que ha estat efectiu deixar barris amb tanta 

població sense atenció primària quan aquesta podia desenvolupar un paper clau en 
la detecció de casos i evitar-ne les complicacions?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’atenció mèdica als centres d’atenció primària de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
314-08740/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura del centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha tingut la població de Sant Cugat garantida la visita mèdica als Centres 

d’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de tancar 
centres d’atenció primària en barris amb dèficit d’inversió i de 
serveis
314-08741/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin criteri es decideix el tancament de CAPs a barris que ja pateixen 

major dèficit d’inversió i serveis?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
centres d’atenció primària que deixen la població sense servei de 
salut de proximitat en moments amb dificultats de mobilitat
314-08742/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament de Salut que és una decisió adequada procedir al 

tancament de CAPs que deixen a la població sense serveis de salut de proximitat 
quan a més hi ha dificultats en la mobilitat de les persones?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment 
dels recursos i l’allargament dels horaris dels centres d’atenció 
primària de la Floresta i les Planes, de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), amb vista a llur reobertura
314-08743/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 70029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

En relació a la reobertura dels centres d’atenció primària de la Floresta i les Pla-
nes de Sant Cugat del Vallés, tancats a l’inici de la pandèmia i l’estat d’alarma.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es replanteja el Departament de Salut incrementar els recursos i horaris dels 

CAPs de les Planes i la Floresta i posar solució als dèficits dels quals partia?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior per a repatriar els catalans 
que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 2020
314-08744/12

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

Reg. 70046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions han dut a terme cadascuna de les delegacions de la Generalitat 

de Catalunya a l’exterior, per repatriar o retornar catalans i catalanes que es trobaven 
a l’estranger a partir del 14 de març?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats 
a repatriar els catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març 
de 2020
314-08745/12

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

Reg. 70047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat des de la Generalitat de Catalunya o les delega-

cions a l’exterior per repatriar catalans i catalanes que es trobaven a l’estranger a 
partir del 14 de març?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats 
a allotjar els catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març de 
2020
314-08746/12

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

Reg. 70048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat des de la Generalitat de Catalunya o les delega-

cions catalanes a l’exterior per l’allotjament de catalans i catalanes que es trobaven 
a l’estranger a partir del 14 de març?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats 
a vols per a fer tornar els catalans que es trobaven a l’estranger el 14 
de març de 2020
314-08747/12

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

Reg. 70049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat des de la Generalitat de Catalunya o les delega-

cions catalanes a l’exterior en vols pels catalans i les catalanes que es trobaven a 
l’estranger a partir del 14 de març per tornar a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats 
a la manutenció dels catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de 
març de 2020
314-08748/12

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

Reg. 70050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants diners s’han destinat des de la Generalitat de Catalunya o les delega-

cions catalanes a l’exterior s’han destinat per manutenció de catalans i catalanes que 
es trobaven a l’estranger a partir del 14 de març?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions als 
catalans que es trobaven a l’estranger el 14 de març
314-08749/12

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

Reg. 70051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines instruccions per escrit es van donar des del Govern de la Generalitat o 

les delegacions catalanes a l’exterior als catalans i catalanes que es trobaven a l’es-
tranger des del 14 de març?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les rutes de sortida 
que es van recomanar als catalans que es trobaven al continent 
americà i volien tornar a Catalunya en el moment que es va decretar 
l’estat d’alarma a Espanya
314-08750/12

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

Reg. 70052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines van ser les rutes de sortida que es van recomanar als catalans i catala-

nes que es trobaven a Amèrica del Sud, Amèrica Central o Nord-Amèrica que volien 
tornar a Catalunya en quan es va decretar l’estat d’alarma a Espanya?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
catalans a bord de creuers que va atendre la Generalitat i les opcions 
que va plantejar per a llur retorn
314-08751/12

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

Reg. 70053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants i quins casos de creuers amb catalans i catalanes a bord va atendre la 

Generalitat de Catalunya? Quines opcions va plantejar pel seu retorn? En quines 
dates?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de necessitat de retorn de catalans que es trobaven a l’estranger 
en el moment que es va declarar l’estat d’alarma resolts sense cap 
intervenció del Govern d’Espanya
314-08752/12

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

Reg. 70054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos de necessitat de retorn de catalans i catalanes que es trobessin a 

l’estranger en el moment de declarar-se l’estat d’alarma s’han resolt sense cap inter-
venció del Govern d’Espanya i tan sols gràcies als recursos i gestions de la Gene-
ralitat de Catalunya o les seves oficines a l’exterior? Quina és el detall, cas per cas, 
d’aquestes gestions i recursos, i quin el resultat final de cada cas, amb indicació de 
la data de retorn?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de la residència per a gent gran Ramon Berenguer, de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), que han tingut alguna baixa 
per incapacitat laboral transitòria des del decret de l’estat d’alarma
314-08753/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 70094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Martín Eusebio Barra López, diputado, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada 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 a la Residencia de Ancianos Ramon Berenguer del municipio de Santa 
Coloma de Gramenet 

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.
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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, 25 de junio de 2020 

Dimas Gragera Velaz , Martín Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, 
diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tests 
de detecció de la Covid-19 fets als treballadors de la residència 
per a gent gran Ramon Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès), des del decret de l’estat d’alarma
314-08754/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 70095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Martín Eusebio Barra López, diputado, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada 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 a la Residencia de Ancianos Ramon Berenguer del municipio de Santa 
Coloma de Gramenet 

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 resi-

dencia 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.

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, 25 de junio de 2020 

Dimas Gragera Velaz , Martín Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, 
diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents morts per Covid-19 a la residència per a gent gran Ramon 
Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), des del 
decret de l’estat d’alarma
314-08755/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 70096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado, Martín Eusebio Barra López, diputado, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada 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 a la Residencia de Ancianos Ramon Berenguer del municipio de Santa 
Coloma de Gramenet 

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.

Palacio del Parlamento, 25 de junio de 2020 

Dimas Gragera Velaz , Martín Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, 
diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació no va presentar fins al 20 de 
maig el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08756/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué motivos el Departament d’Educació decidió esperar hasta el 20 de 
mayo de 2020 para presentar al Procicat, para su aprobación, el plan de apertura  
de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización del curso 2019-
2020 y para la organización y funcionamiento de los centros y los estudios del curso 
2020-2001, cuando el Consejo de Ministros el 28 de abril acordó permitir la aper-
tura de centros educativos en la fase 2 de la desescalada?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència 
per al funcionament i l’organització dels centres escolars de no 
presentar fins al 20 de maig el pla d’obertura dels centres educatius 
en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 2020-2021
314-08757/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cree el Govern que esperar hasta el 20 de mayo para aprobar por el Procicat 

el plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización 
del curso 2019-2020 y para la organización y funcionamiento de los centros y los es-
tudios del curso 2020-2001, sólo cinco días antes de la entrada en fase 2 de muchos 
territorios de Catalunya, contribuye al buen funcionamiento y organización de los 
centros educativos y la comunidad educativa cuando tenía conocimiento desde el 28 
de abril de la necesidad de aprobar dicho plan?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 preveu l’obertura dels 
centres l’1 de juny de 2020
314-08758/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué el plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en 
la finalización del curso 2019-2020 y para la organización y funcionamiento de los 
centros y los estudios del curso 2020-2001, aprobado por el Procicat, prevé la aper-
tura de los centros el 1 de junio cuando muchos territorios de Catalunya han accedi-
do a la fase 2 con anterioridad a esta fecha? ¿Qué criterio ha motivado esta decisión?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del 
desconfinament i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura 
dels centres educatius concertats abans de l’1 de juny de 2020 si 
compleixen totes les mesures de seguretat
314-08759/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en 

la finalización del curso 2019-2020 y para la organización y funcionamiento de los 
centros y los estudios del curso 2020-2020, aprobado por el Procicat, no permite 
que los centros educativos concertados puedan abrir antes del 1 de junio de 2020, si 
están ubicados en una zona que ha accedido a la fase 2 antes de esta fecha y está en 
disposición de cumplir con todas las medidas de seguridad y protección que conti-
ene el mencionado plan?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
pla d’obertura dels centres educatius en la fase 2 del desconfinament 
i d’inici del curs 2020-2021 no permet l’obertura dels menjadors 
escolars si compleixen totes les mesures de seguretat
314-08760/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué motivo, a pesar de permitir la apertura de los centros educativos de 
acuerdo con el plan aprobado por el Procicat, el Govern prohíbe que se preste el ser-
vicio de comedor escolar si se pueden garantizar la adopción y el cumplimiento de 
las medidas de seguridad y protección?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no defineix els criteris sanitaris i les restriccions per a poder 
obrir els menjadors dels centres escolars si n’hi ha que els podrien 
complir
314-08761/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Govern no define los criterios sanitarios y las restricciones en tér-

minos de salud pública que permita poder abrir los comedores escolares de aquellos 
centros educativos que pudieran cumplirlos?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha consensuat 
amb la comunitat educativa els termes del pla d’obertura dels 
centres educatius en la fase 2 del desconfinament i d’inici del curs 
2020-2021
314-08762/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 70105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern ha consensuado con la comunidad educativa (profesores, familias, 

sector de la concertada, etc.) los términos del plan de apertura de centros educativos 
en fase 2 de desescalada en la finalización del curso 2019-2020 y para la organiza-
ción y funcionamiento de los centros y los estudios del curso 2020-2020, aprobado 
por el Procicat? En caso afirmativo, ¿con quién la consensuado el mencionado plan? 
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Y en caso negativo, ¿por qué motivos no ha pactado el plan con los miembros del 
sector educativo?

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020 
Daniel Serrano Coronado, diputado SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals la mina de Vilafruns (Bages) acumula tres accidents laborals 
greus en dos mesos
314-08763/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 70168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Aquest matí ha mort en un accident de treball un veí de Puig-reig que treballava 
per a la subcontracta Montajes Rus que opera a la mina d’Iberpotash –ICL Grup– 
de Vilafruns a Balsareny.

L’accident ha tingut lloc just tres setmanes després de l’últim incident mortal a 
les mines de ICL. La pròpia empresa Iberpotash ha concretat que el sinistre ha tin-
gut lloc a la cinta transportadora de la mina, que s’ha desprès, i assegura que l’acti-
vitat al recinte queda parada de manera indefinida.

Cal tenir en compte que a part dels dos últims accidents mortals en tres setma-
nes a la mina de Vilafruns, fa dos mesos un altre treballador va resultar ferit greu 
després que li caigués també una roca al damunt. Però anant més enrere, també l’úl-
tim accident mortal que havia sofert l’empresa, que es remunta a 2015, va passar a 
Vilafruns.

Dijous passat, el comitè d’empresa de ICL Sallent anunciava la desconvocatòria 
de la vaga prevista per al dia 30 de juny arran de l’accident del 4 de juny. Ara, amb el 
nou sinistre, Rueda ha anunciat que mantenen la vaga. A més, ha instat a la direcció 
d’Iberpotash a començar de seguida la negociació per a implementar les mesures de 
seguretat i prevenció de la mina per a evitar nous accidents i garantir la seguretat de les 
persones que hi treballen.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina explicació dóna el Govern al fet que la mina de Vilafruns acumu-

li  tres accidents  laborals greus en dos mesos, dos d’ells mortals, i en canvi a les 
mines de Súria no n’hi ha?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
 Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions 
laborals a la mina de Vilafruns (Bages) del 2014 ençà
314-08764/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 70169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.

Aquest matí ha mort en un accident de treball un veí de Puig-reig que treballava 
per a la subcontracta Montajes Rus que opera a la mina d’Iberpotash –ICL Grup– 
de Vilafruns a Balsareny.

L’accident ha tingut lloc just tres setmanes després de l’últim incident mortal a 
les mines de ICL. La pròpia empresa Iberpotash ha concretat que el sinistre ha tin-
gut lloc a la cinta transportadora de la mina, que s’ha desprès, i assegura que l’acti-
vitat al recinte queda parada de manera indefinida.

Cal tenir en compte que a part dels dos últims accidents mortals en tres setma-
nes a la mina de Vilafruns, fa dos mesos un altre treballador va resultar ferit greu 
després que li caigués també una roca al damunt. Però anant més enrere, també l’úl-
tim accident mortal que havia sofert l’empresa, que es remunta a 2015, va passar a 
Vilafruns.

Dijous passat, el comitè d’empresa de ICL Sallent anunciava la desconvocatòria 
de la vaga prevista per al dia 30 de juny arran de l’accident del 4 de juny. Ara, amb el 
nou sinistre, Rueda ha anunciat que mantenen la vaga. A més, ha instat a la direcció 
d’Iberpotash a començar de seguida la negociació per a implementar les mesures de 
seguretat i prevenció de la mina per a evitar nous accidents i garantir la seguretat de les 
persones que hi treballen.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les actuacions en matèria d’inspecció laboral  realitza-

da pel Govern a la companyia des de 2014?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la 
seguretat laboral de la mina de Vilafruns (Bages) estigui en mans 
d’una empresa subcontractada
314-08765/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 70170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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.
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Aquest matí ha mort en un accident de treball un veí de Puig-reig que treballava 
per a la subcontracta Montajes Rus que opera a la mina d’Iberpotash –ICL Grup– 
de Vilafruns a Balsareny.

L’accident ha tingut lloc just tres setmanes després de l’últim incident mortal a 
les mines de ICL. La pròpia empresa Iberpotash ha concretat que el sinistre ha tin-
gut lloc a la cinta transportadora de la mina, que s’ha desprès, i assegura que l’acti-
vitat al recinte queda parada de manera indefinida.

Cal tenir en compte que a part dels dos últims accidents mortals en tres setma-
nes a la mina de Vilafruns, fa dos mesos un altre treballador va resultar ferit greu 
després que li caigués també una roca al damunt. Però anant més enrere, també l’úl-
tim accident mortal que havia sofert l’empresa, que es remunta a 2015, va passar a 
Vilafruns.

Dijous passat, el comitè d’empresa de ICL Sallent anunciava la desconvocatòria 
de la vaga prevista per al dia 30 de juny arran de l’accident del 4 de juny. Ara, amb 
el nou sinistre, Rueda ha anunciat que mantenen la vaga. A més, ha instat a la direc-
ció d’Iberpotash a començar de seguida la negociació per a implementar les mesures 
de seguretat i prevenció de la mina per a evitar nous accidents i garantir la seguretat 
de les persones que hi treballen.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que una empresa com aquesta, amb grans particulari-

tats i alt índex de perillositat, tingui subcontractada la seguretat de la mina de Vi-
lafruns?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tercer projecte 
del ramal de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-08766/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 70354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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: 

Departament de territori
Preguntes sobre el tercer projecte del ramal de l’autopista C-32, Blanes - Lloret. 

Tram: Tordera - Lloret de Mar
1. Quin ha estat el cost de redactar aquest darrer projecte (sumant que hi ha molts 

estudis externalitzats)? I dels 2 anteriors?
2. Llistat de totes les empreses o ens que han estat contractats per fer els estudis 

del nou projecte.
3. S’ha signat nou conveni amb Abertis?
4. Com es finançarà l’obra?



BOPC 638
3 de juliol de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 117 

5. L’anterior conveni signat al 2015 per l’exconseller Santi Vila queda sense efec-
te per impossibilitat compliment calendaris (finalizacio de la concessió el 31 d’agost 
de 2021) pel retorn de la inversió?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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