
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 la recuperació del servei de gineco-
logia del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01254/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de tancar el servei 
de pediatria del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01255/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al retorn de les 
visites mèdiques presencials al CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01256/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del nombre de profes-
sionals sanitaris del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), al crei-
xement de la població del barri
314-01257/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobresaturació del servei d’ur-
gències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
314-01258/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat del servei d’urgències 
de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), 
amb relació a la població
314-01259/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suplència de dels metges que 
fan vacances de la regió sanitària Catalunya Central
314-02158/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del tancament dels dis-
pensaris de l’alt Berguedà
314-02159/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de l’atenció mèdica 
de la població estival de l’alt Berguedà pel dispensari de Guardiola de Berguedà
314-02160/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un transport de de-
manda per a desplaçar els pacients de l’alt Berguedà a Guardiola de Berguedà
314-02161/13
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte els increments 
estacionals de població a les zones turístiques i de segones residències per a pla-
nificar els recursos de les regions sanitàries
314-02162/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desmantellament de serveis 
públics de salut amb relació a la lluita contra el despoblament i al manteniment de 
l’equilibri territorial
314-02163/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del fet de deixar sense 
metges els municipis amb índexs alts d’envelliment
314-02164/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret dels municipis petits amb 
la població envellida a tenir una sanitat pública de qualitat
314-02165/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament 
de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al tancament de dispensaris
314-02166/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament dels malalts crònics 
i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt Berguedà
314-02167/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Catalunya no s’ha 
adherit a la compra centralitzada de vacunes de calendari impulsada pel Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social
314-02234/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu previst per a la vacu-
nació contra la grip a la tardor
314-02235/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris i els professionals dels 
consultoris mèdics municipals del Berguedà
314-02768/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de professionals sanita-
ris i d’administració al Berguedà
314-02769/13
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies d’atenció tele-
fònica dels centres d’atenció primària del Berguedà, de l’ambulatori de Berga i de 
l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, de Berga
314-02770/13
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’administratius i els 
horaris d’atenció telefònica dels centres d’atenció primària del Berguedà
314-02771/13
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i les queixes pre-
sentades al Berguedà per la manca de serveis sanitaris del gener del 2020 al se-
tembre del 2021
314-02772/13
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral dels profes-
sionals sanitaris de l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03427/13
Resposta del Govern 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals dels serveis d’urgències d’atenció domiciliària a l’àrea bàsica de salut de 
Sabadell (Vallès Occidental) del 2015 ençà
314-03428/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reobertura 
del consultori del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03429/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals sanitaris i d’administració dels centres d’atenció primària de l’àrea bàsica 
de salut de Sabadell (Vallès Occidental) del 2010 ençà
314-03430/13
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts d’atenció a les 
addiccions en el context de les trobades de sexe químic LGTBI
314-03594/13
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions 
atorgats per la Generalitat a Chemsex Support de Stop Sida en el període 2017-2021
314-03595/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions 
atorgats per la Generalitat a l’Atenció Psicològica «Chemsex» de BCN Checkpoint 
en el període 2017-2021
314-03597/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de distribució de la guia 
«Slamming - Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de drogues injecta-
bles en les sessions de sexe»
314-03599/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la guia «Slamming Guia per a la 
reducció dels danys associats a l’ús de drogues injectables en les sessions de sexe» 
s’ha distribuït en centres d’educació, universitats o centres de salut
314-03600/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions 
atorgats per la Generalitat a Infodrogues VIH - Grup de Treball sobre el tractament 
del VIH en el període 2017-2021
314-03603/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del subdirector ge-
neral de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en l’ela-
boració de la guia «Slamming Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de 
drogues injectables en les sessions de sexe»
314-03604/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del subdirector general de 
Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
314-03605/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts rebuts per Stop 
Sida durant el període 2017-2021
314-03606/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de 
formació professional públics creats el 2022
314-05719/13
Resposta del Govern 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres públics de forma-
ció professional que funcionaran a partir del curs 2022-2023
314-05720/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres privats de forma-
ció professional que funcionaran a partir del curs 2022-2023
314-05721/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la signatura del con-
veni entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobregat), el 13 de desembre de 2021
314-05902/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que s’han incorporat 
al servei del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobre-
gat), després de la signatura del conveni amb el Servei Català de la Salut
314-05903/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de població que atén el 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), després 
de la signatura del conveni amb el Servei Català de la Salut
314-05904/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat entre el Ser-
vei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat), estableix un increment de personal per a atendre la nova població
314-05905/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de personal previst al 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), per al 2022
314-05906/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), té les condicions necessàries en matèria 
de mobilitat per a ésser un centre de referència per als nous usuaris
314-05907/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control del 
Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llo-
bregat (Baix Llobregat), perquè es compleixi el conveni signat al desembre del 2021
314-05908/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de població del Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), previstes en el 
conveni signat al desembre del 2021
314-05909/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat entre el Ser-
vei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat), estableix l’ampliació de les instal·lacions
314-05910/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de degradació de la Casa 
Vallmanya a Alcarràs (Segrià)
314-06013/13
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància del patrimoni de la 
Casa Vallmanya per a la difusió de la història del món agrari català i de la vida i 
l’obra del president Macià
314-06014/13
Resposta del Govern 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb la Diputació 
de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb relació a la Casa Vallmanya
314-06015/13
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i implicació de la 
Generalitat per a la salvaguarda del patrimoni de la Casa Vallmanya
314-06016/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la demora de les 
obres del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-06456/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost de les obres del CAP 
Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-06457/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs de l’empresa Appeal 
Agrifood Group per al Departament de Salut el 2020
314-06572/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses valorades pel 
Departament de Salut abans d’adjudicar el contracte de diversos treballs a l’empresa 
Appeal Agrifood Group el 2020
314-06573/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses valorades pel De-
partament de Salut abans d’adjudicar el contracte de diversos treballs a l’empresa 
Appeal Agrifood Group el 2020
314-06574/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes adjudicats a l’em-
presa Appeal Agrifood Group el període 2017-2021
314-06575/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2021
314-06627/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2020
314-06628/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2019
314-06629/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2018
314-06630/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2017
314-06631/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa One&Vet, SL, el 2021
314-06632/13
Resposta del Govern 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa One&Vet, SL, el 2020
314-06633/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa One&Vet, SL, el 2019
314-06634/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa One&Vet, SL, el 2018
314-06635/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a l’empresa One&Vet, SL, el 2017
314-06636/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de 
Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-
378 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06637/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de 
Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-378 
amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06638/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de 
Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-
19 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06639/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de 
Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-19 amb 
l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06640/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de 
Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-
201 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06641/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de 
Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-201 amb 
l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06642/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de 
Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2021-
678 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06643/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de 
Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2021-678 amb 
l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06644/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de tramitació del Pro-
jecte de llei d’addiccions
314-07215/13
Resposta del Govern 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles inscrits a nom de les 
cambres de la propietat urbana
314-07265/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles comprats o venuts 
per les cambres de la propietat urbana els darrers cinc anys
314-07266/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments judicials en què 
les cambres de la propietat urbana assumeixen la representació i la defensa de llurs 
associats els darrers cinc anys
314-07267/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i les iniciatives en 
què les cambres de la propietat urbana participen com a òrgan de consulta i col-
laboració amb l’Administració per a elaborar disposicions o actes necessaris per a 
fomentar la propietat urbana
314-07268/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis anuals d’execució del 
2023 al 2027 per a la construcció de la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona
314-07282/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits 
per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
314-07422/13
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats el 2020 i el 
2021 per a lluitar contra la violència masclista
314-07423/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits 
per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2022
314-07424/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels departaments 
relatives als fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de 
gènere el 2020 i el 2021
314-07425/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades pels 
departaments amb els fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la 
violència de gènere el 2020 i el 2021
314-07426/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i les entitats que han 
rebut subvencions dels departaments amb els fons transferits per a desplegar el 
Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
314-07427/13
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels projectes que han 
rebut subvencions dels departaments amb els fons transferits per a desplegar el 
Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i 2021
314-07428/13
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de la caixa forta tro-
bada a la casa de Vallmanya, a Alcarràs (Segrià), que podria contenir documents 
d’interès històric o biogràfic sobre la figura del president Macià
314-07434/13
Rectificació del text presentat 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament puntual de les assig-
nacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres 
d’ensenyament secundari per al 2022
314-07485/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions relatives a demores 
en la transferència de les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de 
funcionament dels centres d’ensenyament secundari per al 2022
314-07486/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres per a fixar les as-
signacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres 
d’ensenyament secundari
314-07487/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a revisar les as-
signacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres 
d’ensenyament secundari
314-07488/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que centres d’ensenya-
ment secundari han hagut de retornar factures de subministraments bàsics a les 
entitats bancàries per manca de recursos
314-07489/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions del Departament d’Edu-
cació amb les empreses subministradores perquè els impagaments dels serveis no 
comportin talls de subministrament
314-07490/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel Depar-
tament d’Educació amb relació als impagaments dels serveis bàsics pels centres 
d’educació secundària
314-07491/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació secundària 
que no han rebut puntualment les assignacions econòmiques fixades per a afrontar 
les despeses de funcionament
314-07492/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de les demores en les 
transferències econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels cen-
tres d’educació secundària
314-07493/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació té 
problemes de liquiditat
314-07494/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec responsable de no abonar 
l’assignació mensual als centres d’educació secundària
314-07495/13
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va comunicar als centres 
d’educació secundària que no se’ls abonaria l’assignació mensual
314-07496/13
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el pa-
gament mensual i puntual de les assignacions als centres d’educació secundària
314-07497/13
Resposta del Govern 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si incrementarà les assignacions 
econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’educació 
secundària del 2022
314-07498/13
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació abo-
narà la diferència entre les despeses de funcionament dels centres d’educació se-
cundària pressupostades i les despeses efectivament abonades
314-07499/13
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb l’entrada en 
funcionament de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme), el curs 
2023-2024
314-07644/13
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que assumirà del 
cost de la construcció de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-07645/13
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria 
democràtica en el currículum d’educació secundària obligatòria per al curs 2021-2022
314-07773/13
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria 
democràtica en el currículum de batxillerat per al curs 2021-2022
314-07774/13
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria 
democràtica en el currículum d’educació d’adults per al curs 2021-2022
314-07775/13
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements considerats per a 
l’ensenyament de la memòria democràtica
314-07776/13
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memò-
ria democràtica en els decrets dels currículums d’educació secundària obligatòria, 
cicles formatius i batxillerat per al curs 2022-2023
314-07777/13
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’in-
terès nacional en bon estat de conservació
314-07911/13
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’in-
terès nacional en estat de conservació mitjà
314-07912/13
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’in-
terès nacional en estat de conservació ruïnós
314-07913/13
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dutes a 
terme per la Direcció General del Patrimoni Cultural per a restaurar i preservar els 
béns culturals d’interès nacional en estat de conservació mitjà o ruïnós
314-07914/13
Resposta del Govern 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Departament de 
Cultura per al 2022 per a la preservació, restauració, protecció i difusió dels béns 
culturals d’interès nacional
314-07915/13
Resposta del Govern 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del conveni per a la 
construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme)
314-07931/13
Resposta del Govern 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a elaborar la llista 
de les construccions escolars
314-07933/13
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de prioritat de la construc-
ció de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), en la llista de 
les construccions escolars
314-07934/13
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació per a la cessió 
del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà)
314-07935/13
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del requeriment de la do-
cumentació per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de 
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-07936/13
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció de la documentació 
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) per a la cessió del solar on 
s’ha de construir l’Escola Empordanet
314-07937/13
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment a l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) de la documentació per a la cessió del solar on 
s’ha de construir l’Escola Empordanet
314-07938/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament del solar que l’Ajun-
tament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de 
l’Escola Empordanet
314-07939/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que ha demanat per 
al solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà)
314-07940/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels seus requisits 
pel que fa al solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de 
cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
314-07941/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat per a acollir més equi-
paments del solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de 
cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
314-07942/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els emplaçaments oferts per l’Ajun-
tament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) per a la construcció de l’Escola 
Empordanet
314-07943/13
Resposta del Govern 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té dels solars 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) qualificats com a terrenys d’equipaments 
educatius
314-07944/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de decidir l’empla-
çament de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-07945/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de l’emplaçament 
de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), a prop de l’actual
314-07946/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una partida pressu-
postària per a la construcció de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà), el 2022
314-07947/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de finança-
ment addicional per a alumnes amb necessitats educatives específiques als cen-
tres concertats
314-07978/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de transferències efec-
tuades pel Departament d’Educació a centres concertats destinades a cobrir el fi-
nançament addicional per a alumnes amb necessitats educatives específiques
314-07979/13
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb neces-
sitats educatives específiques matriculats en centres concertats
314-07980/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessi-
tats educatives específiques que han estat matriculats en centres concertats
314-07981/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per a finançar 
addicionalment les necessitats educatives específiques d’alumnes matriculats en 
centres concertats
314-07982/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles concertades 
que tenen alumnes amb necessitats educatives específiques amb una assignació 
de finançament addicional que no han rebut per al curs 2021-2022
314-07983/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups de les assig-
natures Higiene i Dietètica al centre Eshob i l’idioma en què s’imparteixen
314-07998/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delegats d’execució 
de mesures penals alternatives del Departament de Justícia el 2022
314-08012/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un increment de dele-
gats d’execució de mesures penals alternatives del Departament de Justícia
314-08013/13
Resposta del Govern 147
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de delegats 
d’execució de mesures penals alternatives del Departament de Justícia que estan 
cobertes
314-08014/13
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de delegats 
d’execució de mesures penals alternatives
314-08015/13
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels delegats d’exe-
cució de mesures penals alternatives
314-08016/13
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els delegats d’execució de me-
sures penals alternatives elaboren plans individualitzats de treball
314-08017/13
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri dels delegats d’execució 
de mesures penals alternatives per al repartiment dels recursos
314-08018/13
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de flexibilitat previstes 
amb relació al compliment de les mesures penals alternatives
314-08019/13
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport socioeducatiu comple-
mentari a les mesures penals alternatives
314-08020/13
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les mesures pe-
nals alternatives
314-08021/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’assoliment de l’ob-
jectiu de les mesures penals alternatives
314-08022/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincidència de les persones que 
han seguit mesures penals alternatives
314-08023/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients dels equips 
de delegats d’execució de mesures penals alternatives
314-08024/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mitjà d’expedients dels 
equips de delegats d’execució de mesures penals alternatives
314-08025/13
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes formatius específics 
previstos com a mesures penals alternatives
314-08026/13
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació dels programes forma-
tius específics previstos com a mesures penals alternatives
314-08027/13
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la disminució del nom-
bre d’interns que segueixen programes formatius del darrer trimestre del 2018 ençà
314-08028/13
Resposta del Govern 155
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir als 
programes formatius del Departament de Justícia
314-08029/13
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els programes formatius del De-
partament de Justícia es poden seguir a tot el territori
314-08030/13
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places dels pro-
grames formatius del Departament de Justícia a tot el territori
314-08031/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb les 
dades de reincidència de les persones que han seguit un programa formatiu
314-08032/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb les 
dades de sentències condemnatòries per tipus de delicte
314-08033/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de nous programes 
formatius en funció del tipus de delicte
314-08034/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la disminució del nom-
bre d’interns que segueixen mesures penals alternatives del 2010 al 2021
314-08035/13
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap estudi amb relació al 
grau de reincidència de les persones que han seguit mesures penals alternatives
314-08036/13
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb relació 
a la composició socioeconòmica i demogràfica dels interns que han seguit mesures 
penals alternatives
314-08037/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les mesures penals 
alternatives
314-08038/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps d’espera entre 
la sentència i l’inici del compliment de la mesura penal alternativa
314-08039/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’ajustar la demanda de 
places de mesures penals alternatives a les places preexistents
314-08040/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de les necessitats de 
mesures penals alternatives
314-08041/13
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesures de flexibi-
lització del compliment de les mesures penals alternatives
314-08042/13
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les mesures penals alternatives 
van acompanyades d’algun tipus d’inserció laboral
314-08043/13
Resposta del Govern 159
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a l’òrgan judicial sen-
tenciador del compliment i l’efectivitat de les mesures penals alternatives
314-08044/13
Resposta del Govern 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa a l’òrgan judicial sen-
tenciador dels informes del compliment de les mesures penals alternatives
314-08045/13
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departa-
ment de Justícia i els òrgans judicials amb relació a la planificació, l’establiment i el 
seguiment de les mesures penals alternatives
314-08046/13
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departa-
ment de Justícia i els òrgans judicials amb relació a la planificació, l’establiment i el 
seguiment dels programes formatius
314-08047/13
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si als jutjats penals i les audiències 
provincials hi ha catàlegs de les mesures penals alternatives
314-08048/13
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instaurar un servei de 
mediació en l’execució penal de les sentències
314-08049/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels jutjats de vigi-
lància penitenciària i els tribunals sentenciadors en les mediacions penals als cen-
tres penitenciaris
314-08050/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un servei especialitzat 
en mesures penals alternatives als jutjats de menors
314-08051/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els serveis so-
cials amb relació als interns que han seguit un curs d’inserció laboral
314-08052/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de les entitats que col·la-
boren amb el Departament de Justícia per a dur a terme mesures penals alternatives
314-08053/13
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a les entitats que 
col·laboren amb el Departament de Justícia per a dur a terme mesures penals al-
ternatives
314-08054/13
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que tenen les entitats 
d’optar a la prestació dels serveis de les mesures penals alternatives
314-08055/13
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre les entitats que 
col·laboren en la prestació dels serveis de les mesures penals alternatives i les al-
tres entitats
314-08056/13
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un catàleg de places per 
a participar en les activitats de les mesures penals alternatives
314-08057/13
Resposta del Govern 164
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe de con-
trol de l’acompliment de les mesures penals alternatives per part de les entitats que 
hi col·laboren
314-08058/13
Resposta del Govern 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe amb re-
lació al compliment dels objectius de les mesures penals alternatives per part de 
les entitats que hi col·laboren
314-08059/13
Resposta del Govern 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis entre les 
entitats que col·laboren en la prestació dels serveis de les mesures penals alterna-
tives i el Departament de Justícia
314-08060/13
Resposta del Govern 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places per a par-
ticipar en els programes formatius de les mesures penals alternatives a tot el territori
314-08061/13
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats en què es poden dur a 
terme mesures penals alternatives
314-08062/13
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap equip o persona que 
cerqui llocs per a dur a terme mesures penals alternatives
314-08063/13
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la promo-
ció del català els darrers deu anys
314-08064/13
Resposta del Govern 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la promoció 
del castellà i el bilingüisme els darrers deu anys
314-08065/13
Resposta del Govern 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades delinqüencials del dis-
tricte de Nou Barris, de Barcelona, els darrers cinc anys
314-08097/13
Resposta del Govern 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies interposa-
des al districte de Nou Barris, de Barcelona, els darrers cinc anys
314-08098/13
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la memòria d’activitats de l’àrea 
bàsica policial de Nou Barris
314-08099/13
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del programa comu-
nitari de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08100/13
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el patrullatge conjunt entre els 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana al districte de Nou Barris, de Barcelona, 
el darrer any
314-08101/13
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’actuació de 
seguretat ciutadana per al districte de Nou Barris, de Barcelona
314-08102/13
Resposta del Govern 170
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per als casos 
de sobreocupació de l’espai públic a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08103/13
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats d’investigació sobre de-
lictes contra la salut pública a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08104/13
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat canina a l’àrea bàsica po-
licial de Nou Barris
314-08105/13
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08106/13
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de patrulles a l’àrea 
bàsica policial de Nou Barris
314-08107/13
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de patrulles nocturnes 
de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08108/13
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles camuflats 
de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08109/13
Resposta del Govern 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels efectius de l’àrea 
bàsica policial de Nou Barris els darrers cinc anys
314-08110/13
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de l’àrea bàsica policial 
de Nou Barris
314-08111/13
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles policials de 
l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08112/13
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’augmentar els efectius 
de l’àrea bàsica policial de Nou Barris al període estival
314-08113/13
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places residencials 
de titularitat pública per a persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques 
de Girona els darrers deu anys
314-08115/13
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places residencials 
de titularitat privada per a persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques 
de Girona els darrers deu anys
314-08116/13
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les places resi-
dencials de titularitat privada per a persones amb discapacitat
314-08119/13
Resposta del Govern 174
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les places residencials 
de titularitat pública destinades a persones amb discapacitat
314-08120/13
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada plaça residencial 
de titularitat pública destinada a persones amb discapacitat
314-08121/13
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials 
de titularitat pública o privada per a persones amb discapacitat intel·lectual que es-
tan ocupades a les comarques de Girona
314-08122/13
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat intel·lectual en llista d’espera per a accedir a una plaça residencial a les 
comarques de Girona
314-08123/13
Resposta del Govern 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les llistes d’espera per 
a accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat a les comarques 
de Girona els darrers deu anys
314-08124/13
Resposta del Govern 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir les llistes 
d’espera per a accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual a les comarques de Girona
314-08125/13
Resposta del Govern 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nom-
bre de places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual a les co-
marques de Girona
314-08126/13
Resposta del Govern 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat intel·lectual de les comarques gironines
314-08127/13
Resposta del Govern 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de persones amb disca-
pacitat intel·lectual de les comarques gironines els darrers deu anys
314-08128/13
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un estudi actualitzat de 
les places residencials, l’evolució i la previsió de futur
314-08129/13
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a aconse-
guir una plaça residencial a les comarques de Girona
314-08130/13
Resposta del Govern 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança la Generalitat 
per cada plaça de serveis de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
314-08139/13
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança la Generalitat 
per cada plaça de serveis ocupacionals d’inserció a les comarques de Girona
314-08141/13
Resposta del Govern 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual a les comarques de Girona els darrers deu anys
314-08143/13
Resposta del Govern 181
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per als serveis de 
teràpia ocupacional a les comarques de Girona
314-08146/13
Resposta del Govern 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions en tràmit 
per part de l’equip de valoració i orientació de les comarques de Girona
314-08147/13
Resposta del Govern 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions en tràmit 
per part dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les 
comarques de Girona
314-08148/13
Resposta del Govern 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de perso-
nes valorades per l’equip de valoració i orientació de les comarques de Girona els 
darrers deu anys
314-08149/13
Resposta del Govern 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de persones 
valorades pels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les 
comarques de Girona els darrers deu anys
314-08150/13
Resposta del Govern 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’una valoració per 
part dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les co-
marques de Girona
314-08151/13
Resposta del Govern 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la llista d’espera per 
a accedir als serveis de teràpia ocupacional de les comarques de Girona els dar-
rers deu anys
314-08153/13
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la llista d’espera per 
a accedir als els serveis ocupacionals d’inserció de les comarques de Girona els 
darrers deu anys
314-08156/13
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució als centres per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Girona i la previsió per al 
curs 2022-2023
314-08157/13
Resposta del Govern 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir 
la llista d’espera de persones amb discapacitat intel·lectual als serveis ocupacionals 
d’inserció de les comarques de Girona
314-08158/13
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir 
la llista d’espera de persones amb discapacitat intel·lectual als serveis de teràpia 
ocupacional de les comarques de Girona
314-08159/13
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els serveis 
de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
314-08160/13
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els serveis 
ocupacionals d’inserció a les comarques de Girona
314-08161/13
Resposta del Govern 186
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de prevenció i segui-
ment de les conductes contràries al bon ordre esportiu
314-08164/13
Resposta del Govern 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de prevenció de la vio-
lència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
314-08165/13
Resposta del Govern 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’observança de 
la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en els recintes 
esportius
314-08166/13
Resposta del Govern 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats pel 
Cos de Mossos d’Esquadra per infraccions de violència, racisme, xenofòbia i into-
lerància als recintes esportius els darrers cinc anys
314-08167/13
Resposta del Govern 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats per 
altres cossos de seguretat per infraccions de violència, racisme, xenofòbia i intole-
rància als recintes esportius els darrers cinc anys
314-08168/13
Resposta del Govern 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats per 
violència, racisme, xenofòbia i intolerància que s’han resolt amb sanció els darrers 
cinc anys
314-08169/13
Resposta del Govern 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que tenen 
limitat o prohibit l’accés a recintes esportius
314-08170/13
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un registre de perso-
nes que tenen limitat o prohibit l’accés a recintes esportius
314-08171/13
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’efectivitat de les 
prohibicions d’accés a instal·lacions o recintes esportius
314-08172/13
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la prohibició del con-
sum i la venda de begudes alcohòliques als recintes esportius
314-08173/13
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts pel 
consum o la venda de begudes alcohòliques en recintes esportius els darrers cinc 
anys
314-08174/13
Resposta del Govern 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
pel consum o la venda de begudes alcohòliques en recintes esportius els darrers 
cinc anys
314-08175/13
Resposta del Govern 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun conveni amb 
les federacions esportives per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport
314-08176/13
Resposta del Govern 194
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun conveni amb 
les administracions locals per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport
314-08177/13
Resposta del Govern 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun model de regla-
ment d’ús de les instal·lacions esportives amb mesures per a erradicar la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport per a facilitar-lo als equipaments 
esportius municipals
314-08178/13
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de la Comissió contra la 
Violència en Espectacles Esportius els darrers tres anys
314-08179/13
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes elaborats per la Co-
missió contra la Violència en Espectacles Esportius els darrers tres anys
314-08180/13
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’algun estudi relatiu a 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
314-08181/13
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a prevenir i er-
radicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport els darrers 
tres anys
314-08182/13
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària assignada 
a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius per a l’exercici del 2022
314-08183/13
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries assig-
nades a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius en els exercicis 
2019, 2020 i 2021
314-08184/13
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions reconegudes netes 
de les partides pressupostàries de la Comissió contra la Violència en Espectacles 
Esportius en els exercicis del 2019, 2020 i 2021
314-08185/13
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna campanya del 
Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar la vigència de la inspecció tècnica de 
vehicles dels vehicles que circulen per la província de Girona
314-08186/13
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer alguna campanya 
pel Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar la vigència de la inspecció tècnica 
de vehicles dels vehicles que circulen per la província de Girona
314-08187/13
Resposta del Govern 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les àrees bàsiques 
policials per a fer controls de carretera per a detectar els vehicles que tenen la ins-
pecció tècnica de vehicles caducada
314-08188/13
Resposta del Govern 198
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls de carrete-
ra fets pels Mossos d’Esquadra a la província de Girona els darrers cinc anys per 
a comprovar que la vigència de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que 
hi circulen
314-08189/13
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels 
Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els dar-
rers cinc anys per a comprovar-ne la vigència de la inspecció tècnica de vehicles
314-08190/13
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels 
Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers 
cinc anys que tenien la inspecció tècnica de vehicles caducada
314-08191/13
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna campanya 
del Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar que els vehicles que circulen per la 
província de Girona tinguin l’assegurança obligatòria vigent
314-08194/13
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les àrees bàsiques 
policials per a fer controls de carretera per a detectar els vehicles que no tenen 
l’assegurança obligatòria vigent
314-08195/13
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls de carretera 
dels Mossos d’Esquadra a la província de Girona els darrers cinc anys per a com-
provar que els vehicles tenen l’assegurança obligatòria
314-08196/13
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels 
Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers 
cinc anys per a comprovar que tenien l’assegurança obligatòria
314-08197/13
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels 
Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els dar-
rers cinc anys que no tenien l’assegurança obligatòria
314-08198/13
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions que participen 
en el Centre Blockchain de Catalunya
314-08202/13
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats o corporacions de dret 
públic que participen en el Centre Blockchain de Catalunya
314-08203/13
Resposta del Govern 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estatuts que regulen la com-
posició i la participació del Centre Blockchain de Catalunya
314-08204/13
Resposta del Govern 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2021 assignada al Centre Blockchain de Catalunya
314-08205/13
Resposta del Govern 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2022 assignada al Centre Blockchain de Catalunya
314-08206/13
Resposta del Govern 204
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions, les entitats, les 
universitats i les corporacions de dret públic que fan alguna aportació econòmica 
al Centre Blockchain de Catalunya
314-08207/13
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre Blockchain 
de Catalunya
314-08208/13
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment selectiu del perso-
nal que treballa al Centre Blockchain de Catalunya
314-08209/13
Resposta del Govern 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació laboral o funcionarial del 
personal que treballa al Centre Blockchain de Catalunya
314-08210/13
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de contracte laboral del 
personal del Centre Blockchain de Catalunya
314-08211/13
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes fets pel Centre Blockc-
hain de Catalunya
314-08212/13
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme de control de l’exe-
cució dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
314-08213/13
Resposta del Govern 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme d’avaluació dels re-
sultats dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
314-08214/13
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació impartida amb relació 
a la tecnologia de cadena de blocs
314-08215/13
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en criptomonedes im-
partida pel Centre Blockchain de Catalunya
314-08216/13
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Centre Blockc-
hain de Catalunya en el congrés sobre criptomonedes que va tenir lloc a Badalona 
(Barcelonès) a l’abril del 2022
314-08217/13
Resposta del Govern 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del Centre Blockchain de 
Catalunya amb l’empresa IM Mastery Academy
314-08218/13
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edicions de la Fira Bx-
Cat (Blockchain per Catalunya) que han tingut lloc
314-08219/13
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu, el pressupost i el finan-
çament de les fires BxCat (Blockchain per Catalunya)
314-08220/13
Resposta del Govern 207
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de l’empresa IM 
Mastery Academy en alguna edició de la Fira BxCat (Blockchain per Catalunya)
314-08221/13
Resposta del Govern 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les fires BxCat 
(Blockchain per Catalunya)
314-08222/13
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte «Obrir Girona» forma 
part dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
314-08223/13
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del projecte «Obrir 
Girona»
314-08224/13
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han participat en 
el projecte «Obrir Girona»
314-08225/13
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del projecte «Obrir 
Girona»
314-08226/13
Resposta del Govern 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del projecte «Obrir 
Girona»
314-08227/13
Resposta del Govern 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte «Obrir Girona» ha 
conclòs amb la creació d’algun document o «passaport» digital
314-08228/13
Resposta del Govern 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics que han tingut 
lloc dins el projecte «Obrir Girona»
314-08229/13
Resposta del Govern 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’escollir els orga-
nitzadors dels actes públics del projecte «Obrir Girona»
314-08230/13
Resposta del Govern 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van 
assistir als actes del projecte «Obrir Girona»
314-08231/13
Resposta del Govern 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe o estudi fet per l’Insti-
tut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol amb relació al projecte 
«Obrir Girona»
314-08232/13
Resposta del Govern 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al projecte 
«C2.1071 - Sanejament i depuració de Sarroca de Lleida» (Segrià)
314-08245/13
Resposta del Govern 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al projecte 
«C1.383 - Desdoblament col·lector llevant del sistema del Besòs a Badalona» (Bar-
celonès)
314-08246/13
Resposta del Govern 211
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació no finança el transport i el menjador escolar de Biosca (Segarra) 
a altres municipis amb serveis
314-08247/13
Resposta del Govern 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions laborals, familiars i 
de serveis públics entre Biosca i Torà (Segarra)
314-08248/13
Resposta del Govern 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació dels drets de les fa-
mílies de Biosca que trien l’escola a Torà (Segarra)
314-08249/13
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda d’una reunió amb l’alcalde 
de Torà per a facilitar l’escolarització dels alumnes de Biosca (Segarra)
314-08250/13
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la gratuïtat del 
transport i el menjador escolar per a les famílies de Biosca (Segarra)
314-08251/13
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Departament de 
Drets Socials fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge, per part dels jutjats
314-08308/13
Resposta del Govern 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Departament 
d’Interior fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge, per part dels jutjats
314-08310/13
Resposta del Govern 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls ambientals de l’activitat 
de la fàbrica de vidre Ramon Clemente, del Masnou (Maresme), dels darrers tres anys
314-08316/13
Resposta del Govern 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avisos relatius a l’existència 
d’un sot a la via comunicats pels treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya amb relació a l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
314-08324/13
Resposta del Govern 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions o queixes rela-
tives a la limitació de velocitat per deficiències de la infraestructura de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’accident del 16 de maig de 2022 a 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
314-08325/13
Resposta del Govern 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha estat en mal estat 
la via de tren de Ferrocarrils de la Generalitat on va tenir lloc l’accident del 16 de 
maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
314-08326/13
Resposta del Govern 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera revisió de se-
guretat dels trens de Ferrocarrils de la Generalitat que van tenir l’accident el 16 de 
maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
314-08327/13
Resposta del Govern 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació de velocitat al punt qui-
lomètric de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat on va tenir lloc 
l’accident el 16 de maig de 2022
314-08329/13
Resposta del Govern 220
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha declarat 
deserta la convocatòria de provisió de quatre llocs de treball de tècnic destinats 
a examinar projectes d’energies renovables del Departament d’Acció Climàtica a 
Lleida (Segrià)
314-08340/13
Resposta del Govern 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tornar a obrir la con-
vocatòria de provisió de quatre llocs de treball de tècnic destinats a examinar pro-
jectes d’energies renovables del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
314-08341/13
Resposta del Govern 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’urgència previstos 
per a desencallar els projectes d’energies renovables a Lleida (Segrià) mentre no es 
cobreixen les places de tècnic del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
314-08342/13
Resposta del Govern 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de subvencions de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques del 2022 per a entitats comunitàries 
d’atenció a persones amb VIH denegats pel Departament de Drets Socials
314-08343/13
Resposta del Govern 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci de promoció 
dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineu 2030
314-08362/13
Resposta del Govern 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucio-
nal als mitjans de comunicació el 2018
314-11508/13
Resposta del Govern 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucio-
nal als mitjans de comunicació el 2019
314-11509/13
Resposta del Govern 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucio-
nal als mitjans de comunicació el 2020
314-11510/13
Resposta del Govern 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucio-
nal als mitjans de comunicació el 2021
314-11511/13
Resposta del Govern 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a elaborar el 
Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-11513/13
Resposta del Govern 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el desplega-
ment de la fibra òptica al Berguedà no arribarà a tots els municipis el 2022
314-11520/13
Resposta del Govern 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat designada per a contro-
lar el compliment de la Llei 12/2013, de mesures per a millorar el funcionament de 
la cadena alimentària
314-11521/13
Resposta del Govern 227

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a evitar restriccions d’aigua a Vacarisses (Vallès Occi-
dental)
314-11523/13
Resposta del Govern 229
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de la seu de Tarragona 
de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11535/13
Resposta del Govern 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de participació de la 
Generalitat en la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació 
a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11536/13
Resposta del Govern 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet auditories externes 
anuals de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a 
l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11537/13
Resposta del Govern 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups d’investigació 
de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11538/13
Resposta del Govern 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes d’inves-
tigació gestionats per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 
2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11539/13
Resposta del Govern 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes d’inves-
tigació gestionats per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 
2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11540/13
Resposta del Govern 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la Fundació Ins-
titut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11541/13
Resposta del Govern 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el 
nou pla estratègic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11542/13
Resposta del Govern 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment dels objec-
tius previstos en el contracte programa de la Fundació Institut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya del 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11543/13
Resposta del Govern 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment dels objec-
tius previstos en el contracte programa de la Fundació Institut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya del 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11544/13
Resposta del Govern 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Patronat de la 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11545/13
Resposta del Govern 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del 
Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11546/13
Resposta del Govern 249
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del 
Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11547/13
Resposta del Govern 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del 
Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11548/13
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupa el càrrec de 
director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a 
l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11549/13
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fun-
dació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11550/13
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fun-
dació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11551/13
Resposta del Govern 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fun-
dació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11552/13
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupa el càrrec de 
gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a 
l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11553/13
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del gerent de la Fun-
dació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11554/13
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del gerent de la Fun-
dació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe 
de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11555/13
Resposta del Govern 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que formen part del 
Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11556/13
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Con-
sell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11557/13
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Con-
sell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, 
amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11558/13
Resposta del Govern 252
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Con-
sell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11559/13
Resposta del Govern 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del Consell Empresa-
rial de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’in-
forme de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11560/13
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recompte físic de l’actiu immo-
bilitzat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020 i el 2021
314-11561/13
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’elements d’actiu 
immobilitzat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya que tenen 
l’etiqueta identificativa
314-11562/13
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les recomanacions 
de l’Informe de fiscalització 5/2022, de la fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019, amb relació als criteris per a aplicar 
el percentatge de marge en els projectes industrials
314-11563/13
Resposta del Govern 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la 
fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb contracte indefinit
314-11564/13
Resposta del Govern 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la 
fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb contracte temporal
314-11565/13
Resposta del Govern 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni propi de la fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya
314-11566/13
Resposta del Govern 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el catàleg de llocs de treball aprovat 
pel patronat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
314-11567/13
Resposta del Govern 254

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de control horari dels 
treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
314-11568/13
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adhesió del director i del direc-
tor econòmic de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya al codi de 
conducta dels centres Cerca
314-11569/13
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la disminució de 
la inversió en la llista d’espera de persones amb dependència el 2021
314-11612/13
Resposta del Govern 255

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en la llista d’espera de 
persones amb dependència del 2018 al 2021
314-11613/13
Resposta del Govern 256

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que esperen 
ésser ateses en un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
314-11640/13
Resposta del Govern 256
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera en els centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç
314-11641/13
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
atenen els menors en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
314-11647/13
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha entrat en 
funcionament el CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-11648/13
Resposta del Govern 257

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’entrada en funciona-
ment del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-11649/13
Resposta del Govern 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Mútua de Ter-
rassa no ha lliurat la llista de pacients que s’haurien de derivar al Consorci Sanitari 
de Terrassa
314-11650/13
Resposta del Govern 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Mútua de Terrassa 
no ha comunicat la llista de professionals que s’haurien de traspassar
314-11651/13
Resposta del Govern 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data que es podran seleccionar 
els professionals del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-11652/13
Resposta del Govern 259

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats per a la posada en 
funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental), per part de Mú-
tua de Terrassa
314-11653/13
Resposta del Govern 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles perjudicis per als 
ciutadans de Terrassa (Vallès Occidental) per l’endarreriment de la posada en fun-
cionament del CAP Can Roca
314-11654/13
Resposta del Govern 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consorci Sani-
tari de Terrassa no es farà càrrec de les derivacions hospitalàries
314-11655/13
Resposta del Govern 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la decisió que Mútua 
de Terrassa assumeixi les derivacions sanitàries
314-11656/13
Resposta del Govern 260

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del CAP Sant Ge-
nís, de Rubí (Vallès Occidental)
314-11657/13
Resposta del Govern 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que l’endarreriment 
de la posada en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental), 
faci augmentar les llistes d’espera a Mútua de Terrassa
314-11658/13
Resposta del Govern 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de pacients a l’Hos-
pital de Terrassa
314-11659/13
Resposta del Govern 261
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre els serveis de 
Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa
314-11660/13
Resposta del Govern 261

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que rebrà Mútua de 
Terrassa per a assumir les derivacions de pacients
314-11661/13
Resposta del Govern 262

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la posició del comitè 
del Consorci Sanitari de Terrassa
314-11662/13
Resposta del Govern 262

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a exercir el dret de 
tanteig i retracte depenent de la persona física o jurídica que ha fet l’oferta de com-
pra prèvia per a l’adquisició de l’habitatge amb relació a l’aplicació del Decret llei 
1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
314-11663/13
Resposta del Govern 262

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els departaments 
de Justícia, d’Interior i de Drets Socials fan del compliment per part dels jutjats de 
la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
314-11675/13
Resposta del Govern 263

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desnonaments que 
han vulnerat la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 
4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
314-11676/13
Resposta del Govern 265

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures judicials iniciades pels 
departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials en els casos en què els tri-
bunals han executat desnonaments incomplint la Llei 1/2022, de modificació de la 
Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge
314-11677/13
Resposta del Govern 265

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de què disposen els 
departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials pel que fa a l’aplicació de la 
Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
314-11678/13
Resposta del Govern 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos tutelats per 
a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos públics en data 
del 31 de maig de 2022
314-11680/13
Resposta del Govern 266

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos tutelats per a 
persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos concertats en data 
del 31 de maig de 2022
314-11681/13
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades als 
pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos 
públics en data del 31 de maig de 2022
314-11682/13
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades als 
pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos 
concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11683/13
Resposta del Govern 267



BOPC 381
14 de setembre de 2022

Taula de contingut 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places lliures als pi-
sos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos 
públics en data del 31 de maig de 2022
314-11684/13
Resposta del Govern 267

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places lliures als pi-
sos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos 
concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11685/13
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar amb suport gestionat amb re-
cursos públics en data del 31 de maig de 2022
314-11686/13
Resposta del Govern 268

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar amb suport gestionat amb re-
cursos concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11687/13
Resposta del Govern 269

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar residència temporal o permanent 
gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
314-11688/13
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar residència temporal o permanent 
gestionat amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11689/13
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat intel·lectual beneficiàries del servei de centre residencial temporal o perma-
nent gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
314-11690/13
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat intel·lectual beneficiàries del servei de centre residencial temporal o per-
manent amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11691/13
Resposta del Govern 270

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat intel·lectual en la llista d’espera per a pisos tutelats en data del 31 de maig 
de 2022
314-11692/13
Resposta del Govern 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al fi-
nançament del Consell Social de la Llengua Catalana
314-11693/13
Resposta del Govern 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al fi-
nançament del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
314-11694/13
Resposta del Govern 271

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al fi-
nançament de la Comissió Tècnica de Política Lingüística
314-11695/13
Resposta del Govern 272

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al fi-
nançament del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-11696/13
Resposta del Govern 272
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diligències obertes per la fuita 
del 23 al 26 de maig de 2022 a la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
314-11697/13
Resposta del Govern 272

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) d’incorporar-se a l’Autoritat Territorial de la Mo-
bilitat de Girona
314-11717/13
Resposta del Govern 273

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a 
terme contra l’exclusió del mercat de lloguer que pateixen les dones víctimes de 
violència masclista
314-11757/13
Resposta del Govern 274

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per a executar 
el Decret llei 24/2021, d’acceleració del desplegament de les energies renovables 
distribuïdes i participades
314-11762/13
Resposta del Govern 275

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació a L’Onada Serveis de 
la gestió de la residència pública Mossèn Vidal i Aunòs, de Barcelona
314-11764/13
Resposta del Govern 276

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quatre reptes plantejats pels 
Mossos d’Esquadra en l’edició d’enguany del concurs SmartCatalonia Challenge
314-11765/13
Resposta del Govern 278

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments escollits per a 
participar en l’edició d’enguany del concurs SmartCatalonia Challenge
314-11766/13
Resposta del Govern 279

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat en 
la Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya
314-11767/13
Resposta del Govern 280

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la compra d’algun pro-
gramari d’anàlisi i espionatge com Innosystec GmbH
314-11769/13
Resposta del Govern 283

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’ús provisional 
d’aparcament de camions en un tram de la carretera GI-673 on s’han de fer obres 
per a reduir-ne la perillositat
314-11770/13
Resposta del Govern 284

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la segona convo-
catòria del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
314-11771/13
Resposta del Govern 284

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la prova pilot del 
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
314-11772/13
Resposta del Govern 285

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable de 
diversos aspectes del servei ferroviari de rodalia
314-11851/13
Resposta del Govern 285

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la pun-
tuació definitiva de la licitació del lot A de l’Acord marc per al desenvolupament i 
manteniment de noves aplicacions de la Generalitat
314-11869/13
Resposta del Govern 286
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la pun-
tuació definitiva de la licitació del lot 4 del Servei de manteniment de les aplicaci-
ons de la Generalitat
314-11870/13
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la pun-
tuació definitiva del contracte de posada en marxa i desenvolupament del sistema 
integral per a la localització i seguiment de la flota pesquera
314-11871/13
Resposta del Govern 287

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a l’erari públic del pro-
jecte de candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
314-11872/13
Resposta del Govern 288

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Departa-
ment de Cultura a l’Acadèmia de Montpeller per a la promoció i la defensa del català
314-11873/13
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Depar-
tament de Cultura al finançament de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana
314-11874/13
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Govern 
al finançament de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana
314-11875/13
Resposta del Govern 289

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de Fer-
rocarrils de la Generalitat relacionats amb els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 
del 2030 en el període del 2018 al 2022
314-11889/13
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la licitació de la nova es-
tació d’autobusos de Palamós (Baix Empordà)
314-11892/13
Resposta del Govern 290

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la part pendent de 
la paga extra del 2014 als treballadors públics
314-11978/13
Resposta del Govern 291

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la darrera Marató de TV3 
destinat íntegrament a la recerca científica de malalties
316-00184/13
Resposta del president del Consell de Govern 291

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’import que La Marató de TV3 va rebre de la Generalitat 
la darrera edició i la prevista per a la propera edició
316-00185/13
Resposta del president del Consell de Govern 292

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la Fundació La Marató 
de TV3
316-00186/13
Resposta del president del Consell de Govern 293

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de la Fundació La Marató de TV3 i el 
sou que perceben
316-00187/13
Resposta del president del Consell de Govern 293
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre l’import del pressupost de la Fundació La Marató de 
TV3 destinada a la retribució dels treballadors
316-00188/13
Resposta del president del Consell de Govern 294

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres de la comissió científica 
assessora de la Fundació La Marató de TV3
316-00189/13
Resposta del president del Consell de Govern 295

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el projectes que es finançaran amb la recaptació de la 
darrera edició de La Marató de TV3
316-00190/13
Resposta del president del Consell de Govern 295

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el pressupost públic de la Fundació La Marató de TV3 
per al 2022
316-00191/13
Resposta del president del Consell de Govern 296

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els especialistes i investigadors d’àmbit internacional 
que han participat en la darrera edició de La Marató de TV3
316-00192/13
Resposta del president del Consell de Govern 297

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les subvencions que ha rebut la Fundació La Marató de 
TV3 el 2021 i les previstes per al 2022
316-00193/13
Resposta del president del Consell de Govern 297

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les entitats, associacions, organitzacions no governa-
mentals, empreses o fundacions que han col·laborat amb la Fundació La Marató de 
TV3 en la darrera edició
316-00194/13
Resposta del president del Consell de Govern 298

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la justificació del percentatge de temps de paraula que 
va tenir VOX en els informatius de TV3 del gener a l’abril del 2021
316-00195/13
Resposta del president del Consell de Govern 299

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre la justificació del percentatge de temps de paraula 
que va tenir VOX en els informatius de Catalunya Ràdio del gener a l’abril del 2021
316-00196/13
Resposta del president del Consell de Govern 299

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021, pel que fa 
a la participació de les entitats en els debats polítics, només s’ha donat veu a Òm-
nium Cultural i Assemblea Nacional Catalana
316-00197/13
Resposta del president del Consell de Govern 300

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de 
la resta de grups parlamentaris
316-00198/13
Resposta del president del Consell de Govern 300

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en els informatius de Catalunya Ràdio
316-00199/13
Resposta del president del Consell de Govern 300
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de 
TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00200/13
Resposta del president del Consell de Govern 300

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en els informatius de Catalunya Ràdio ha estat 
inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00201/13
Resposta del president del Consell de Govern 301

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de 
Covid-19 a TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00202/13
Resposta del president del Consell de Govern 301

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de 
Covid-19 a Catalunya Ràdio ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00203/13
Resposta del president del Consell de Govern 301

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions al 
Parlament de Catalunya a TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00204/13
Resposta del president del Consell de Govern 301

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de 
Covid-19 a Catalunya Ràdio ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00205/13
Resposta del president del Consell de Govern 302

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 
20907/2017 del Tribunal Suprem a TV3
316-00206/13
Resposta del president del Consell de Govern 302

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 
20907/2017 del Tribunal Suprem a Catalunya Ràdio
316-00207/13
Resposta del president del Consell de Govern 302

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions a 
l’Assemblea de Madrid del 4 de maig del 2021 a TV3 ha estat inferior al de la resta 
de grups parlamentaris
316-00208/13
Resposta del president del Consell de Govern 302

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions a 
l’Assemblea de Madrid del 4 de maig del 2021 a Catalunya Ràdio ha estat inferior a 
l de la resta de grups parlamentaris
316-00209/13
Resposta del president del Consell de Govern 303
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al temporal Filomena a TV3
316-00210/13
Resposta del president del Consell de Govern 303

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al temporal Filomena a Cata-
lunya Ràdio
316-00211/13
Resposta del president del Consell de Govern 303

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’empresonament de Pablo 
Hasel a TV3
316-00212/13
Resposta del president del Consell de Govern 303

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’empresonament de Pablo 
Hasel a Catalunya Ràdio
316-00213/13
Resposta del president del Consell de Govern 304

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només 
ha aparegut en tres espais d’entrevistes a TV3
316-00214/13
Resposta del president del Consell de Govern 304

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només 
ha aparegut en dos espais d’entrevistes a Catalunya Ràdio
316-00215/13
Resposta del president del Consell de Govern 304

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només 
ha aparegut en dos espais d’entrevistes al canal 3/24
316-00216/13
Resposta del president del Consell de Govern 304

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 s’ha entre-
vistat cinc agrupacions polítiques separatistes i una no separatista a TV3
316-00217/13
Resposta del president del Consell de Govern 305

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 sols s’ha 
entrevistat una vegada el president del Grup Parlamentari VOX a TV3
316-00218/13
Resposta del president del Consell de Govern 305

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 sols s’ha 
entrevistat una vegada el president del Grup Parlamentari VOX al canal 3/24
316-00219/13
Resposta del president del Consell de Govern 305

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de 
la resta de partits polítics
316-00220/13
Resposta del president del Consell de Govern 305
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en els informatius de Catalunya Ràdio ha estat 
inferior al de la resta de partits polítics
316-00221/13
Resposta del president del Consell de Govern 306

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de 
la resta de grups parlamentaris
316-00222/13
Resposta del president del Consell de Govern 306

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en els informatius de Catalunya Ràdio
316-00223/13
Resposta del president del Consell de Govern 306

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de 
TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00224/13
Resposta del president del Consell de Govern 306

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de 
Catalunya Ràdio ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00225/13
Resposta del president del Consell de Govern 307

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de 
Covid-19 a TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00226/13
Resposta del president del Consell de Govern 307

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 
a Catalunya Ràdio
316-00227/13
Resposta del president del Consell de Govern 307

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 
20907/2017 del Tribunal Suprem a TV3
316-00228/13
Resposta del president del Consell de Govern 307

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 
20907/2017 del Tribunal Suprem a Catalunya Ràdio
316-00229/13
Resposta del president del Consell de Govern 308

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percen-
tatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions al 
Parlament de Catalunya a TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00230/13
Resposta del president del Consell de Govern 308
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup 
Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les 
eleccions del Parlament a Catalunya Ràdio
316-00231/13
Resposta del president del Consell de Govern 308

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup 
Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les 
estratègies polítiques del model de relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat a TV3
316-00232/13
Resposta del president del Consell de Govern 308

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup 
Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les 
estratègies polítiques del model de relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat a 
Catalunya Ràdio
316-00233/13
Resposta del president del Consell de Govern 309

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula en les informacions a TV3 relatives al requeriment del 
Tribunal de Comptes per les despeses pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i 
l’acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017
316-00234/13
Resposta del president del Consell de Govern 309

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula en les informacions a Catalunya Ràdio relatives al requeri-
ment del Tribunal de Comptes per les despeses pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017 i l’acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017
316-00235/13
Resposta del president del Consell de Govern 309

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula a TV3 en les informacions relatives a la crisi política i 
humanitària a l’Afganistan, l’arribada al poder del règim talibà i la fugida de les tro-
pes estrangeres
316-00236/13
Resposta del president del Consell de Govern 310

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha 
tingut temps de paraula a Catalunya Ràdio en les informacions relatives a la crisi 
política i humanitària a l’Afganistan, l’arribada al poder del règim talibà i la fugida 
de les tropes estrangeres
316-00237/13
Resposta del president del Consell de Govern 310

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a la immigració i la gestió 
migratòria a Catalunya Ràdio
316-00238/13
Resposta del president del Consell de Govern 310

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona - el Prat a TV3
316-00239/13
Resposta del president del Consell de Govern 311
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no 
ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona - el Prat a Catalunya Ràdio
316-00240/13
Resposta del president del Consell de Govern 311

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
entrevistat cap vegada VOX a TV3
316-00241/13
Resposta del president del Consell de Govern 311

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
entrevistat cap vegada VOX al canal 3/24
316-00242/13
Resposta del president del Consell de Govern 311

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
entrevistat cap vegada VOX a Catalunya Ràdio
316-00243/13
Resposta del president del Consell de Govern 312

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
convidat cap vegada VOX als debats polítics de TV3
316-00244/13
Resposta del president del Consell de Govern 312

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
convidat cap vegada VOX als debats polítics del canal 3/24
316-00245/13
Resposta del president del Consell de Govern 312

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha 
convidat cap vegada VOX als debats polítics de Catalunya Ràdio
316-00246/13
Resposta del president del Consell de Govern 312

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si considera que fa una cobertura informativa de l’ac-
tivitat política de VOX proporcional a la seva representació en el Parlament del 14 
de febrer de 2021 ençà
316-00247/13
Resposta del president del Consell de Govern 313

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el solapament de les subvencions 
del Departament de la Presidència amb les del Departament d’Economia i Hisenda 
atorgades als mitjans de comunicació
314-12155/13
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, juntament amb un altre diputat del GP Cs 314

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’atorgament d’una sub-
venció per a mitjans de comunicació a la cooperativa Abacus
314-12156/13
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, juntament amb un altre diputat del GP Cs 314

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del procés partici-
patiu del Pacte Nacional per la Llengua
314-12157/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 315
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la pàgina web 
del Pacte Nacional per la Llengua
314-12158/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 315

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Badalona
314-12159/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 315

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Barcelona
314-12160/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 316

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de pre-
sentació del Pacte Nacional per la Llengua a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
314-12161/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 316

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Girona
314-12162/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 317

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Reus (Baix Camp)
314-12163/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 317

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Lleida (Segrià)
314-12164/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 317

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Manresa (Bages)
314-12165/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 318

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Mataró (Maresme)
314-12166/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 318

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de pre-
sentació territorial del Pacte Nacional per la Llengua a Sabadell (Vallès Occidental)
314-12167/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 319

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-12168/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 319

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Sort (Pallars Sobirà)
314-12169/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 319

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Tarragona
314-12170/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 320

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Terrassa (Vallès Occidental)
314-12171/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 320

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de presen-
tació del Pacte Nacional per la Llengua a Tortosa (Baix Ebre)
314-12172/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 321
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’acte de pre-
sentació del Pacte Nacional per la Llengua a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-12173/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la jornada “El 
català, reptes i propostes. El futur de la llengua àmbit per àmbit”
314-12174/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 321

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que partici-
paran en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió islàmica el curs 2022-2023
314-12175/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que rebran 
classes de religió islàmica el curs 2022-2023
314-12176/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 322

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al finança-
ment de les classes de religió islàmica el curs 2022-2023
314-12177/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors que im-
partiran religió islàmica el curs 2022-2023
314-12178/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació acadèmica dels pro-
fessors que impartiran religió islàmica el curs 2022-2023
314-12179/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 323

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que oferiran 
classes d’àrab el curs 2022-2023
314-12180/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 324

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al finança-
ment de les classes d’àrab el curs 2022-2023
314-12181/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 324

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions previstes en el Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per a la construcció de biblioteques
314-12182/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 325

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de policia de proximitat 
per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-12183/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 326

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que han estat atesos en el programa Espai
314-12184/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 326

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos d’elecció del Consell 
de Bombers Voluntaris
314-12185/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís d’impulsar una ban-
ca pública
314-12186/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 327

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de suport a la Unitat 
Militar d’Emergències per a afrontar els incendis del juliol
314-12187/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 327



BOPC 381
14 de setembre de 2022

Taula de contingut 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha sol·lici-
tat el suport de la Unitat Militar d’Emergències per a afrontar els incendis del juliol
314-12188/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 328

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de les dades 
de preinscripció de la formació professional
314-12189/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 328

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de les dades 
de preinscripció de la formació professional de cada servei territorial
314-12190/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 329

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria dels òrgans de 
participació territorial de la formació professional i de les comissions de garanties 
d’admissió per a analitzar les dades de preinscripció i matrícula
314-12191/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 330

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries previs-
tes per a garantir l’accés a les places públiques de formació professional
314-12192/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 330

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les ràtios de la for-
mació professional
314-12193/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 331

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del nombre de places 
de formació professional d’acord amb l’augment demogràfic
314-12194/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presenta-
des a la convocatòria d’ajuts per a la construcció d’habitatges de lloguer social en 
edificis energèticament eficients previstos en el Pla de recuperació, transformació 
i resiliència
314-12195/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 332

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del projecte de la cons-
trucció de les variants d’Olot i de les Preses
314-12196/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 333

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut subven-
cions per a centres de culte el 2021
314-12197/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les entitats 
beneficiàries de subvencions per a centres de culte el 2021
314-12198/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut subven-
cions en matèria d’assumptes religiosos el 2021
314-12199/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les entitats 
beneficiàries de subvencions en matèria d’assumptes religiosos el 2021
314-12200/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 335

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar subven-
cions i ajuts als mitjans de comunicació
314-12201/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 335
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions de foment de l’ocu-
pació i de la contractació de persones en situació d’atur
314-12202/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients tramitats per la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta
314-12203/13
Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 336

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de plagues als centres 
penitenciaris
314-12204/13
Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 337

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la co-
missió assessora creada pel Servei Català de la Salut arran de les reclamacions del 
comitè d’empresa de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-12205/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 338

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb re-
lació a la manca de personal i el col·lapse de les urgències de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
314-12206/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 338

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes i de llits 
tancats a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi del novembre del 2021 a 
l’agost del 2022
314-12207/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de pacients per profes-
sionals i especialitats de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi els darrers 
quatre anys
314-12208/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 339

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes pel Consor-
ci Sanitari Integral per la vulneració de drets dels usuaris de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi els darreres quatre anys
314-12209/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes de pacients rebudes 
per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi per desatenció, errades i mort els 
darrers quatre anys
314-12210/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 340

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats d’altres centres 
assumides per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi els darrers vuit anys
314-12211/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 341

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat
314-12212/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 341

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de seguiment del pro-
jecte de construcció del nou Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat
314-12213/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 342

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació del Cos de 
Mossos d’Esquadra i el Departament de Salut en les denúncies per violació per 
submissió química
314-12214/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 342
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de violació per 
submissió química denunciats els darrers mesos
314-12215/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a com-
batre les violacions per submissió química
314-12216/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presenta-
des amb relació a les línies d’ajuts del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
finançat pels fons europeus Pròxima Generació
314-12217/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 343

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de les punxades en es-
pais d’oci i els protocols d’actuació previstos
314-12218/13
Formulació: GP PSC-Units 344

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’adaptació aplicats en 
les proves de la convocatòria de places reservades a persones amb discapacitat 
intel·lectual
314-12219/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 345

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la imposició de sancions per aplica-
ció de la Llei mordassa a les persones identificades en el desallotjament de l’edifici 
de l’antiga Escola Menéndez y Pelayo, de Mataró (Maresme)
314-12220/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios en l’educació secundària 
el curs 2022-2023
314-12221/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 346

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució econòmica de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona a la Fundació Social Plató del 2020 ençà
314-12222/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 347

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons del canvi de l’esquema 
operatiu i retributiu de l’Hospital Clínic de Barcelona amb relació a la Fundació So-
cial Plató el 2021
314-12223/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 347

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors quantitatius del con-
veni del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social Plató
314-12224/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 348

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de compliment del con-
veni del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Social Plató
314-12225/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 348

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual de les operacions 
sanitàries de la Fundació Social Plató que assumirà l’Hospital Clínic de Barcelona
314-12226/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 349

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels actius i els pas-
sius amb què la Fundació Social Plató compensa els costos operatius traspassats 
a l’Hospital Clínic de Barcelona el 2021
314-12227/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 349

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actius i els passius traspassats 
per la Fundació Social Plató a l’Hospital Clínic de Barcelona el 2021
314-12228/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 350
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actius i els passius traspassats 
per l’Hospital Clínic de Barcelona a la Fundació Social Plató el 2021
314-12229/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 350

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la Fundació So-
cial Plató per a reservar-se el dret de vol i de subedificació en els terrenys cedits a 
l’Hospital Clínic de Barcelona en el marc del conveni del 2021
314-12230/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 350

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre la sanitat pú-
blica i la sanitat privada en els casos dels malalts de càncer que demanen d’ésser 
derivats a l’Institut Català d’Oncologia
314-12231/13
Formulació: Anna Grau Arias, del GP Cs 351

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la desactivació del servei 
d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut
314-12232/13
Formulació: Anna Grau Arias, del GP Cs 351

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la desactivació del ser-
vei d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut
314-12233/13
Formulació: Anna Grau Arias, del GP Cs 352

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències en el servei 
d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut del 2020 ençà
314-12234/13
Formulació: Anna Grau Arias, del GP Cs 352

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició dels Centres Blauclínic 
CBC pel Grup Colisée
314-12235/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 353

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres del Servei Català de la 
Salut gestionats pels Centres Blauclínic CBC
314-12236/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 353

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’adquisició dels 
Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée en el conveni entre el Servei Català de la 
Salut i els Centres Blauclínic CBC
314-12237/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 353

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes amb relació al Centre So-
ciosanitari Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, de Barcelona, dels darrers cinc anys
314-12238/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 354

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de personal al Cen-
tre Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, de Barcelona, dels darrers 
cinc anys
314-12239/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 354

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal per pacient i 
per especialitat del Centre Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, de 
Barcelona, dels darrers cinc anys
314-12240/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 355

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació de la tipologia i la 
freqüència de les queixes del Centre Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant 
Andreu, de Barcelona, i les dels altres centres del Servei Català de la Salut
314-12241/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 355
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del conveni amb els 
Centres Blauclínic CBC per a la gestió del Centre Sociosanitari Isabel Roig Caser-
nes de Sant Andreu, de Barcelona
314-12242/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 356

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la internalització de la gestió dels 
Centres Blauclínic CBC
314-12243/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 356

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’adquisició dels 
Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée en el conveni laboral de llurs treballadors
314-12244/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 356

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i la valoració dels 
efectes de l’adquisició dels Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée
314-12245/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 357

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la donació de dos-cents 
mil euros per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a l’Ofi-
cina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12246/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 357

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de donacions, aporta-
cions, subvencions i transferències de capital a organismes supranacionals i llurs 
departaments i oficines del 2015 ençà
314-12247/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 358

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants de la Generalitat 
i de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans que 
s’han reunit del 2015 ençà
314-12248/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 358

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de donacions, aportacions, 
subvencions i transferències de capital per a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans per als exercicis del 2022, el 2023 i el 2024
314-12249/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de col·laboració entre 
la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 
Humans
314-12250/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 359

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents oficials, divulgatius 
i consultius elaborats entre la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Na-
cions Unides per als Drets Humans
314-12251/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 360

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esdeveniments, les conferències 
i els congressos en què han participat conjuntament la Generalitat i l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12252/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 360
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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 la recuperació del 
servei de ginecologia del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
314-01254/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01254/13 a 
314-01259/13 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 Centre d’Atenció Primària de Les Planes de Sant Joan Despí no ha perdut 
l’atenció a la salut sexual i reproductiva; aquesta s’ofereix des de fa molts anys al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Verdaguer del mateix municipi.

D’altra banda, al CAP Les Planes, atès que hi ha un petit quiròfan, s’hi fan visi-
tes i petites intervencions de la unitat de patologia cervical ginecològica. Pel que fa a 
la l’atenció presencial en aquest CAP, aquesta s’està duent a terme de forma progres-
siva; les visites presencials, a febrer del 2022, havien augmentat un 13% respecte el 
mateix mes de l’any anterior.

La regió sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut (CatSalut) treballa 
amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí (que ha elaborat un pla funcional) per a esta-
blir les previsions de creixement de la població i adequar el servei a les necessitats 
que es puguin donar en un futur. Per tal de seguir donant un bon servei a la ciutada-
nia s’han contractat nous professionals: dos administratius (amb l’objectiu principal 
d’incrementar l’ús de les noves vies de comunicació amb les persones usuàries), una 
persona professional d’infermeria i una tècnica de cures auxiliars i infermeria, un 
professional referent de benestar emocional i salut comunitària i un nutricionista.

Pel que fa a les urgències de l’Hospital Moisès Broggi, tot i que presenten molta 
activitat, ha disminuït en els últims anys. Al 2021 els ingressos a urgències havien 
baixat un 14% respecte del 2019. També ha disminuït els ingressos d’urgències amb 
estada superior a 24h en un 3% en aquests mateixos anys. Així mateix, a l’Hospital 
Moisès Broggi es preveuen diverses accions per tal de millorar l’accessibilitat al ser-
vei d’urgències: d’una banda és previst d’adaptar un espai de rehabilitació per a les 
urgències, i d’altra banda s’està treballant des del Servei Català de la Salut i l’hospi-
tal en un Pla estratègic de millora del servei d’urgències.

En darrer lloc, des del mes de gener de 2022, els veïns de Cervelló, Corbera, La 
Palma de Cervelló i Vallirana, tenen l’Hospital de Sant Boi com a hospital de re-
ferència en substitució dels hospitals Moisès Broggi i Sant Joan de Déu. Es tracta 
d’un canvi estratègic que ha de millorar l’atenció sanitària a la població resident en 
aquesta zona.

Barcelona, 20 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
tancar el servei de pediatria del CAP Les Planes, de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
314-01255/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01254/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
al retorn de les visites mèdiques presencials al CAP Les Planes, de 
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01256/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01254/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del 
nombre de professionals sanitaris del CAP Les Planes, de Sant Joan 
Despí (Baix Llobregat), al creixement de la població del barri
314-01257/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01254/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobresaturació 
del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
314-01258/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01254/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat del 
servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, de 
Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb relació a la població
314-01259/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01254/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suplència de dels 
metges que fan vacances de la regió sanitària Catalunya Central
314-02158/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02158/13 a 
314-02167/13 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.

Des del Departament de Salut s’analitza la pressió assistencial de manera conti-
nuada, tant a nivell de l’assistència primària com d’assistència hospitalària. Són per 
tant habituals els reforços puntuals en funció del període de l’any o la zona geogrà-
fica, tant pel que fa a recursos físics com recursos humans.

Actualment hi ha distribuïts arreu de Catalunya, en l’estructura de la xarxa del 
Sistema Català de la Salut, 68 hospitals, 434 Centres d’Atenció Primària, 32 Cen-
tres d’Urgències d’Atenció Primària, i 784 Consultoris Locals. D’aquesta manera 
es garanteix l’equitat territorial en l’accés al serveis de Salut. Tot i que aquesta ac-
cessibilitat es va veure compromesa durant les primeres onades de la pandèmia 
provocada per la covid-19, en què es va fer necessària una reordenació temporal 
dels professionals segons els fluxos d’activitat, a mesura que els indicadors van co-
mençar a millorar i en el moment en el va ser possible garantir la seguretat tant de 
pacients com de professionals per mitjà de circuits covid-19 i no covid-19, l’atenció 
presencial es va anar recuperant de manera progressiva. Aquesta recuperació va ser 
especialment important en l’àmbit dels consultoris locals, els quals es van anar re-
obrint des de l’estiu passat, sobretot amb una cartera de serveis de cronicitat, ja que 
l’atenció al malalt crònic és la que ha de ser més de proximitat. Aquesta atenció a 
les persones malaltes cròniques va estar garantida en tot moment, tot i que encara es 
necessitessin els dobles circuits covid i no covid, a més de molts professionals per 
atendre la covid-19.

A l’Alt Berguedà, la cobertura sanitària al llarg de tot l’estiu es va garantir, doncs 
no es va tancar cap consultori local i es va cobrir l’assistència amb professionals 
d’infermeria. Això va ser degut principalment al fet que la tipologia assistencial du-
rant l’estiu és assumible amb els recursos propis del CAP de Guardiola de Berguedà.

Al respecte, el Consell Comarcal del Berguedà té en marxa un servei de trans-
port a demanda (TAD) que aquest darrer estiu s’ha fet extensible, mitjançant la co-

Fascicle segon
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ordinació entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Servei Català de la Salut, per 
tal de cobrir les necessitats de la població originades amb el circuit assistencial amb 
destinació al CAP de Guardiola de Berguedà. En tot cas, cal destacar que l’atenció 
domiciliària en tots els municipis de l’Alt Berguedà ha estat garantida durant tot l’es-
tiu. També es va fer una reunió prèvia amb els alcaldes, el Catsalut i l’CS per expli-
car i justificar la reordenació dels serveis assistencials del territori de l’Alt Berguedà 
així com diverses reunions de seguiment.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del 
tancament dels dispensaris de l’alt Berguedà
314-02159/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció 
de l’atenció mèdica de la població estival de l’alt Berguedà pel 
dispensari de Guardiola de Berguedà
314-02160/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
transport de demanda per a desplaçar els pacients de l’alt Berguedà 
a Guardiola de Berguedà
314-02161/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte 
els increments estacionals de població a les zones turístiques i de 
segones residències per a planificar els recursos de les regions 
sanitàries
314-02162/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desmantellament 
de serveis públics de salut amb relació a la lluita contra el 
despoblament i al manteniment de l’equilibri territorial
314-02163/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del fet 
de deixar sense metges els municipis amb índexs alts d’envelliment
314-02164/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret dels 
municipis petits amb la població envellida a tenir una sanitat pública 
de qualitat
314-02165/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el 
Departament de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al 
tancament de dispensaris
314-02166/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament 
dels malalts crònics i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt 
Berguedà
314-02167/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02158/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Catalunya no s’ha adherit a la compra centralitzada de vacunes de 
calendari impulsada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 
Social
314-02234/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02234/13 i 
314-02235/13 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.

Catalunya, tal i com ha fet els darrers anys, s’ha adherit al darrer Acord Marc de 
vacunes del Ministeri per a l’adquisició de vacunes per als anys 2021-2022 i prorro-
gables per als anys 2023 i 2024. En concret, es va formalitzar la seva adhesió el 15 
de juny de 2021 per als lots 4 i 14 i es van formalitzar els contractes amb les em-
preses seleccionades el mes de desembre de 2021 per part del Ministeri de Sanitat. 
L’objectiu principal de la tramitació d’un Acord Marc per a l’adquisició de vacunes 
sistemàtiques per part del Ministeri de Sanitat és garantir l’adquisició de vacunes a 
preus competitius per part de les comunitats autònomes adherides mitjançant una 
selecció de subministradors i la fixació de preus màxims. Posteriorment a aques-
ta selecció de subministradors, cada comunitat ha de realitzar contractes basats a 
l’acord marc per tal de formalitzar l’adquisició de les vacunes amb les empreses sub-
ministradores seleccionades.
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Cal dir però, que donada la data de formalització dels contractes a nivell estatal 
(a data desembre de 2021), per a les vacunes dels lots esmentats no es van poder tra-
mitar els corresponents basats fins l’any 2022 per la limitació temporal segons els 
terminis legals establerts. Aquest fet, que ha succeït també en anteriors ocasions, va 
tenir un impacte en la disponibilitat de les vacunes necessàries. Per a la resta de lots 
i de vacunes, Catalunya tramita els contractes disponibles segons la legislació vigent 
i la necessitat de vacunes, garantint la màxima transparència i eficiència, així com 
uns terminis de tramitació més adequats a les necessitats de vacunació intentant 
sempre que sigui possible una tramitació anticipada en el temps. L’adquisició de va-
cunes sistemàtiques a Catalunya està justificada pel Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel 
qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, i que faculta el conseller 
o consellera de Salut a modificar o actualitzar les pautes vacunals que regula aquest 
calendari que requereixin una revisió per adaptar-se a nous requeriments científics o 
epidemiològics, sent la darrera actualització la realitzada per l’Ordre SLT/46/2022, 
de 22 de març.

En aquest sentit, la majoria de vacunes per al 2021 es va licitar mitjançant l’ex-
pedient SA-2021-25, el qual es va formalitzar amb les empreses subministradores 
adjudicades el mes d’abril de 2021. Es pot consultar la licitació a: https://contrac-
taciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewP-
can&idDoc=79884107&lawType=3

D’aquesta manera, la utilització dels mecanismes de contractació habilitats, per-
met estimar les dosis necessàries i la temporalitat en base a les necessitats. D’altra 
banda, per a la fixació dels preus unitaris dels productes inclosos a les diferents lici-
tacions, es tenen en compte els preus anteriors de licitació, preus de referencia dels 
laboratoris (PVL– preu venda laboratori), així com preus comunicats per les dife-
rents empreses que, els quals s’ajusten al mercat tal i com disposa l’article 102 de 
la LCSP. En tot cas el preu de licitació es situa com a màxim en el preu de l’Acord 
Marc (vigent o anterior amb els ajustos necessaris) per a aquelles vacunes per a les 
quals existeixi.

Durant els darrers anys, Catalunya ha fet un esforç molt important per a millo-
rar les cobertures de vacunació contra la grip en els col·lectius en què es recomana 
la vacunació, així com en la innovació per a disposar de les vacunes més efectives 
i segures. En aquest sentit ha estat sempre capdavantera en l’adquisició de les vacu-
nes de la grip més adaptades a l’oferta disponible i a les necessitats de vacunes se-
gons les característiques poblacionals. També ha estat pionera en l’adquisició de les 
noves vacunes que milloren la resposta immunològica o amplien la protecció, com 
les d’immunogenicitat reforçada per tal de garantir la millor protecció als ciutadans 
més grans. Cal tenir en compte també, que des de la temporada 2020-2021 s’està 
fent un esforç important en adquirir vacunes tetravalents ja que aporten protecció 
addicional contra una soca de virus de la grip en relació a les trivalents i, en el cas 
de les no adjuvades ni d’alta càrrega, es poden utilitzar per a qualsevol edat.

Fins a la campanya 2020-2021, quan es van dur a terme accions per a augmentar 
les cobertures per a evitar casos de grip durant la pandèmia produïda per SARS-
CoV-2, l’adquisició anual de vacunes ha estat al voltant de les 1.200.000 dosis; per a 
la campanya 2019-2020, es van adquirir un total de 1.220.000 dosis de vacunes. Les 
dosis administrades aquella campanya 2019-2020 van ser 1.117.527.

Amb l’objectiu de millorar les cobertures i evitar casos de grip en plena pandè-
mia, el Departament de Salut, va adquirir per a la temporada 2020-2021 un total de 
1.450.000 dosis, 230.000 més que l’any anterior. Aquell any, l’oferta de vacunes va 
estar condicionada per una demanda molt forta a nivell internacional, i el Ministeri 
de Sanitat va fer una cerca de vacunes al mercat internacional i una compra d’emer-
gència per a distribuir de forma complementària tenint en compte la situació epide-
miològica derivada del SARS-Cov-2. Finalment, es van administrar a Catalunya en 
aquella campanya 1.577.896 dosis.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=79884107&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=79884107&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=79884107&lawType=3
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Per a la temporada 2021-2022 es van licitar 1.570.000 dosis, tenint en compte 
que addicionalment, en les darreres licitacions per a l’adquisició de vacunes s’ha 
inclòs una clàusula que permet ampliar les dosis adquirides en un 20% de les dosis 
licitades. Aquesta campanya, la coincidència amb la pandèmia de covid-19 i amb 
la vacunació enfront a aquesta, ha fet que el flux de vacunació hagi estat diferent, i 
per garantir la disponibilitat de dosis en tot el territori en un moment avançat de la 
campanya s’han adquirit addicionalment segons aquesta clàusula 35.000 dosis ad-
dicionals a les licitades. La temporada 2021-2022, consten administrades 1.472.232 
dosis.

Les dosis adquirides es van preveure en base a la demanda i també en base a les 
vacunes disponibles i vacunes administrades en temporades anteriors. Tota la docu-
mentació, així com els informes corresponents són públics a la plataforma de con-
tractació de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.ps-
cp?idDoc=95003458&reqCode=viewCn

Cal recordar que la vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i 
morbiditat associada a la grip i l’impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, 
les estratègies de vacunació van adreçades fonamentalment a protegir les persones 
que tenen un risc més gran de presentar complicacions en cas de patir la grip, a les 
que poden transmetre la malaltia a altres que tenen un risc alt de complicacions i a 
aquelles que, per la seva ocupació, proporcionen serveis essencials a la comunitat. 
Es pot consultar informació relacionada a:

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacuna-
cio-antigripal/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/vacunacio/
Per tal de reforçar totes les mesures preventives disponibles es van reforçar totes 

les accions comunicatives tant per a professionals sanitaris, ciutadans i mitjans de 
comunicació amb els objectius següents: millorar la cobertura de vacunació en les 
persones de més de 60 anys; millorar la cobertura de en les persones amb proble-
mes de salut crònics i condicions de risc; fer un salt qualitatiu en la cobertura de la 
vacunació dels professionals sanitaris; i incrementar la cobertura de vacunació en 
dones embarassades.

Anualment s’elabora la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
estacional (https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/
Vacunacio-antigripal/) amb la informació necessària per tal que els treballadors de 
la salut tinguin la informació adient sobre la vacunació antigripal. Aquesta guia in-
clou els grups de risc on recomana la vacuna, entre els quals es troben inclosos els 
treballadors de la salut i se’ls hi ofereix la vacuna en els centres de salut de la xarxa 
pública. També disposa d’un apartat específic per a fomentar la importància de la 
vacunació antigripal en els treballadors de la salut.

Barcelona, 22 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu previst 
per a la vacunació contra la grip a la tardor
314-02235/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02234/13.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=95003458&reqCode=viewCn
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=95003458&reqCode=viewCn
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/vacunacio/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris i els 
professionals dels consultoris mèdics municipals del Berguedà
314-02768/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02768/13 a 
314-02772/13 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 relació de centres d’atenció primària i consultoris locals de la comarca del 
Berguedà, amb els horaris respectius, és la següent:

Pel que fa a la dotació de professionals sanitaris, en l’àmbit de l’atenció primà-
ria hi ha 3 equips, amb la composició següent (expressada en plantilla equivalent a 
jornada complerta): 

Categoria
EAP Alt 

Berguedà
EAP Baix 
Berguedà

EAP 
Berga

Total 
general

Administratiu/va 2 2 3 7
Auxiliar administratiu/va 7 11 14 32
Auxiliar d’infermeria 1 1 1 3
Auxiliar d’infermeria EAP 1 3 3 7
Dentista 1 1 1 3
Diplomat/ada inferm. d’EAP 8 16 24 48
Farmacèutic/a 0,33 0,33 0,33 1
Logopeda 1 1
Metge/ssa (L.44/03) 1 1 2
Metge/ssa de familia d’EAP 7,5 11 15,5 34
Pediatre/A P. d’EAP 0,5 1 1,5 3
Treballador/a social d’EAP 0,5 1 1,5 3
Total 28,83 49,33 65,83 144

Pel que fa a la plantilla de l’Hospital Sant Bernabé de Berga és la següent: 

Categoria Professionals*

Personal Facultatiu 61
Infermeria 102
TES 13
TCAI 73
Administració i serveis 68
Total 317

D’acord amb el mateix proveïdor, aquestes dotacions de professionals correspo-
nen a desembre 2021 i no inclouen partides lligades a programes COVID.

Altrament, les línies telefòniques als centres d’atenció primària (de 8 a 20h) es 
recullen a la taula següent: 
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Centre Línies Agents UAC* Línia emergències Total

CAP Berguedà 49 12 1 62
CAP Gironella 14 6 1 21
CAP Guardiola de Berguedà 13 4 1 18
CAP Puig-reig 21 7 1 29
Total 97 29 4 130

*UAC (Unitat d’Atenció a la Ciutadania).

L’Hospital Sant Bernabé de Berga disposa de 30 canals de veu simultanis (en-
trants i sortints). En aquest còmput no interfereixen les trucades internes.

I en darrer lloc, pel que fa al nombre de queixes rebudes en relació amb la manca 
de serveis sanitaris (entre gener 2020 i setembre 2021, moment en què es va recu-
perar la presencialitat als centres), en l’àmbit de l’atenció primària se n’han registrat 
13, i en l’àmbit de l’atenció hospitalària s’han registrat 69 queixes i 10 reclamacions.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
professionals sanitaris i d’administració al Berguedà
314-02769/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02768/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
d’atenció telefònica dels centres d’atenció primària del Berguedà, de 
l’ambulatori de Berga i de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, de 
Berga
314-02770/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02768/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’administratius i els horaris d’atenció telefònica dels centres 
d’atenció primària del Berguedà
314-02771/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02768/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i les 
queixes presentades al Berguedà per la manca de serveis sanitaris 
del gener del 2020 al setembre del 2021
314-02772/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02768/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral 
dels professionals sanitaris de l’àrea bàsica de salut de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-03427/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-03427/13 a 
314-03430/13 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 ciutat de Sabadell té 10 àrees bàsiques de salut (ABS), amb els seus corres-
ponents equips d’atenció primària (EAP). L’any 2021 els percentatges d’absentisme 
laboral per incapacitats laborals (tant per COVID com per contingència comuna) 
dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària (EAP) de Sabadell són 
els següents: 

EAP Percentatge

Gràcia-Merinals 6,43
Sabadell Centre 10,08
Concòrdia 11,71
Creu Alta 10,24
La Serra 3,99
Sant Oleguer 2,40
Ca n’Oriac 2,41
Sabadell Nord 11,62
Sabadell Sud 5,16
Can Rull 9,55

Pel que fa a l’atenció domiciliària, que dona cobertura al territori que abasten les 
ABS de la ciutat de Sabadell, es vertebra en dues franges horàries: Els dies labora-
bles (de 8 a 20 hores es gestiona des dels EAP on els ciutadans estan assignats, i de 
20 a 8 hores es gestiona mitjançant el 061, que fa arribar l’avís de visita domiciliària 
al CUAP Sabadell, ubicat al CAP Sant Fèlix), i els caps de setmana i festius (les 24 
hores la gestió la realitza el 061).

Des de la posada en marxa del CUAP Sabadell, i segons l’estudi de l’increment 
d’activitat, es poden activar equips centralitzats d’atenció domiciliària en el torn 
diürn dels dies laborables, fins a un màxim de 2 equips sanitaris per donar cobertura 
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a les poblacions de referencia: Sabadell, Sant Quirze, Castellar, Polinyà, Sentmenat 
i l’EAP Terrassa C.

El març del 2020 i com a conseqüència de la pandèmia, el nombre de visites 
d’atenció domiciliària va créixer de forma exponencial i es va reforçar el CUAP amb 
un altre equip d’atenció domiciliària complet en horari d’atenció continuada, és a 
dir, nits, caps de setmana i festius, amb conductor, infermeria i medicina; un cop 
superada la primera onada, es va continuar amb el conductor i el metge, que ja for-
men part de l’equip del torn de nit i dels caps de setmana i festius. D’altra banda, i 
durant el mes d’abril de 2020, també es van constituir equips centralitzats d’atenció 
a les residències els caps de setmana i festius. En un primer moment es van activar 
2 equips formats per conductor, metge i infermera, des de les 9 a les 17 hores. Ac-
tualment hi ha un equip que funciona de 9 a 15 hores.

D’altra banda, el nombre de professionals sanitaris a Sabadell (medicina general, 
pediatra, infermeria, auxiliar d’infermeria, odontologia, treball social, gestió i ser-
veis) des del 2014 fins al 2021, s’ha incrementat en un 106,4% de mitjana.

Totes les especialitats sanitàries han tingut un augment molt important, llevat de 
pediatria. També cal destacar que, amb la posada en funcionament del Programa 
de benestar emocional i salut comunitària, als EAP de Sabadell s’han incorporat re-
centment 7 referents de benestar emocional, 4 psicòlegs i 3 nutricionistes.

Altrament, des del passat dia 1 de febrer el consultori local del Poblenou de 
Sabadell obre cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, de les 8 h a les 13 h. 
Compta amb professionals d’infermeria i administratius per fer l’atenció de malalts 
crònics i amb problemes de mobilitat, que són atesos amb cita prèvia, alhora que es 
reforça també l’atenció domiciliària. I des del dia 15 de febrer compta també amb un 
professional de medicina de família, un dia a la setmana.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals dels serveis d’urgències d’atenció 
domiciliària a l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès Occidental) 
del 2015 ençà
314-03428/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03427/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a la reobertura del consultori del barri del Poblenou de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-03429/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03427/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 59 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals sanitaris i d’administració dels centres 
d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
314-03430/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03427/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts 
d’atenció a les addiccions en el context de les trobades de sexe 
químic LGTBI
314-03594/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-03594/13, 
314-03595/13, 314-03597/13, 314-03599/13, 314-03600/13, i 314-03603/13 a 314-
03606/13 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 facilitar-ne l’elaboració.

Referent ales imports d’ajudes o subvencions rebudes per Stop Sida, entre els 
anys 2017 a 2021 per part del Departament de Salut, així com tota la informació re-
lativa a les convocatòries i concessions registrades per les entitats del sector públic 
majoritari de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2016, es troben publicades a: 
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/.

Altrament, respecte a la informació què ens demana referida al subdirector gene-
ral de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública, pot accedir a la informació 
de manera directa, a través de l’enllaç, al document que inclou tots els llocs de tre-
ball –ocupats i vacants–, del personal funcionari, laboral i eventual de l’Adminis-
tració de la Generalitat, la Relació de lloc de treball (RLT): https://administraciopu-
blica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/relacio-de-llocs-de-treball-rlt/.

En darrer lloc, el subdirector general de Drogodependències, no va participar 
en l’elaboració de la guia «Slamming Guia per a la reducció dels danys associats a 
l’ús de drogues injectables en les sessions de sexe». Altrament, a l’apartat ‘chemsex’ 
(terme que s’utilitza en contextos professionals per fer referència a un tipus particu-
lar de consum sexualitzat de substàncies) del portal drogues.gencat.cat (https://dro-
gues.gencat.cat/ca/inici) es troben igualment enllaços als documents i publicacions 
de referència.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fca%2Fambits-actuacio%2Fajuts-subvencions%2Fregistre%2F&data=05%7C01%7Csanti.valderrabano%40gencat.cat%7Cbd3fa86cded44c3f090b08da85ccbb00%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637969411639754085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R%2Bf21lQUk%2F6Gyy93THjpS%2FAr00eHvMSwLK%2Bc52KtrIY%3D&reserved=0
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/relacio-de-llocs-de-treball-rlt/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/relacio-de-llocs-de-treball-rlt/
https://drogues.gencat.cat/ca/inici
https://drogues.gencat.cat/ca/inici
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts 
o les subvencions atorgats per la Generalitat a Chemsex Support de 
Stop Sida en el període 2017-2021
314-03595/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts 
o les subvencions atorgats per la Generalitat a l’Atenció Psicològica 
«Chemsex» de BCN Checkpoint en el període 2017-2021
314-03597/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de 
distribució de la guia «Slamming - Guia per a la reducció dels danys 
associats a l’ús de drogues injectables en les sessions de sexe»
314-03599/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la guia «Slamming 
Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de drogues 
injectables en les sessions de sexe» s’ha distribuït en centres 
d’educació, universitats o centres de salut
314-03600/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o 
les subvencions atorgats per la Generalitat a Infodrogues VIH - Grup 
de Treball sobre el tractament del VIH en el període 2017-2021
314-03603/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya en l’elaboració de la guia «Slamming Guia per a 
la reducció dels danys associats a l’ús de drogues injectables en les 
sessions de sexe»
314-03604/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del 
subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
314-03605/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts 
rebuts per Stop Sida durant el període 2017-2021
314-03606/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03594/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius de formació professional públics creats el 2022
314-05719/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-05719/13, 314-
05720/13 i 314-05721/13 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En relació als nous centres educatius de Formació Professional públics creats 
durant l’actual curs escolar o que estan en previsió de crear-se al 2022 s’informa 
del següent: 

El curs 2021-2022 s’han creat els dos instituts següents: 
– Institut de Formació Professional Antoni Algueró, de Sant Just Desvern
– Institut dels Aliments de Barcelona, de Barcelona
El curs 2022-2023 està previst un nou institut de FP: 
– Institut de Logística, de Barcelona
L’Institut de Logística de Barcelona està previst que tingui oferta d’ensenyament 

de formació professional de les famílies de comerç i màrqueting, de sistemes mi-
croinformàtics i xarxes, d’administració i finances, transport i logística i comerç 
internacional.

Així doncs, l’oferta inicial del nou centre prevista per al curs escolar 2022-2023 
és la següent: 

Ensenyaments de nova creació

Codi Ensenyament Grups

PFI CM03 Auxiliar de comercialització de productes i logística 1
CFPM IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes 1
CFPM CM12 Activitats comercials (logística) 1
CFPS AGBO Administració i finances 1
CFPS ICA1 Administració de sistemes informàtics en xarxa (ciberseguretat) 1

Ensenyaments que es traslladen d’altres centres

Codi Ensenyament Grups Centre origen

CFPM AGIO Gestió administrativa 1 Institut Rambla Prim (08013469)
CFPS GMBO Comerç internacional 4 Institut Joan Brossa (08057540)
CFPS CMCO Transport i logística 2 Institut Joan Brossa (08057540)

Els ensenyaments de nova creació representaran 138 noves places cada nou curs 
acadèmic.

Per últim, en relació a la darrera qüestió, es fa constar la incongruència de la pre-
gunta en demanar la previsió de nous «centres de formació professional públics de 
titularitat privada». S’informa que no existeixen els centres de formació professional 
públics de titularitat privada perquè cada centre només té una titularitat, pública o 
privada.

No obstant, s’entén que la diputada vol sol·licitar informació respecte la previ-
sió de nous centres de formació professional de titularitat privada, pel que s’adjunta 
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a continuació la informació que consta al Departament d’Educació pel curs 2022-
2023: 

Codi de 
centre

Denominació 
centre Municipi

Cicle 
Formatiu Família educativa

Nivell 
d’estudis

Places 
ofertades Torn

43013233 Ilerna Tarragona 1601 Cures Auxiliars 
d’Infermeria

Sanitària Grau Mitjà 60 Matí i tarda

08077307 Ismet Barcelona 1601 Cures Auxiliars 
d’Infermeria

Sanitària Grau Mitjà 60 Matí i tarda

SC10 Atenció a 
Persones en Situació 
de Dependència

Serveis Socials 
i a la Comunitat

Grau Mitjà 40 Matí i tarda

SA20 Farmàcia i 
Parafarmàcia

Sanitària Grau Mitjà 40 Matí i tarda

1651 Dietètica Sanitària Grau 
Superior

40 Matí i tarda

SCC0 Integració 
Social

Serveis Socials 
i a la Comunitat

Grau 
Superior

40 Matí i tarda

08077903 Disseny i 
patronatge 
Guerrero

Barcelona TXE0 Patronatge i 
moda

Tèxtil, confecció 
i pell

Grau 
Superior

30 Tarda

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres 
públics de formació professional que funcionaran a partir del curs 
2022-2023
314-05720/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05719/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres 
privats de formació professional que funcionaran a partir del curs 
2022-2023
314-05721/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05719/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
signatura del conveni entre el Servei Català de la Salut i el Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 
el 13 de desembre de 2021
314-05902/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05902/13 a 
314-05910/13, 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 facilitar-ne l’elaboració.

Per desplegar aquesta actuació s’han emès diferents informes, però no existeix 
un conveni signat en la data a què el grup parlamentari fa referència en la seva 
pregunta. El 13 de desembre de 2021 es va posar en marxa el redireccionament 
de pacients per a l’atenció especialitzada de les àrees bàsiques de salut (ABS) de 
Vallirana i Corbera, d’acord amb el Pla Estratègic Sanitari del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet, aprovat l’any 2019.

El Pla estratègic sanitari del Baix Llobregat i l’Hospitalet es va elaborar mitjan-
çant un procés participatiu amb professionals sanitaris, entitats proveïdores de salut, 
el món local i la ciutadania. Consta de 5 eixos, un dels quals és «Millorar l’atenció 
territorial de la xarxa especialitzada». Entre les accions acordades i consensuades 
per assolir aquest propòsit, figura la de redefinir els fluxos de pacients des de cada 
ABS als hospitals de referència per patologies bàsiques (baixa complexitat), durant 
el 2019.

Per tant, el redireccionament dels pacients de les ABS de Vallirana i Corbera 
cap a l’Hospital de Sant Boi té la finalitat d’equilibrar els fluxos de població que són 
atesos als diferents hospitals del territori, un canvi estratègic amb la voluntat de mi-
llorar l’atenció sanitària a la població resident en aquesta zona.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, situat a la població de Sant Boi de Llobregat, 
dona servei a la zona del Baix Llobregat Delta i Litoral Sant Boi, que agrupa les se-
güents poblacions i ABS:

Sant Boi de Llobregat
– ABS Sant Boi de Llobregat 1 (CAP Montclar)
– ABS Sant Boi de Llobregat 2 (CAP Molí Nou, Consultori Local Santa Coloma 

de Cervelló i Consultori Local de Colònia Güell)
– ABS Sant Boi de Llobregat 3 (CAP Camps Blancs)
– ABS Sant Boi de Llobregat 4 (CAP Vinyets)
Sant Vicenç dels Horts
– ABS Sant Vicenç dels Horts 1 (CAP Vila Vella, CAP Torrelles de Llobregat)
– ABS Sant Vicenç dels Horts 2 (CAP El Serral)
Des de l’1 de gener del 2022, ha sumat, també, la població de les ABS de Valli-

rana i Corbera de Llobregat:
– ABS Corbera de Llobregat (CAP Corbera i Consultori Local de la Palma de 

Cervelló)
– ABS Vallirana (CAP Vallirana i CAP Cervelló)
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La població de la zona Baix Llobregat Delta i Litoral Sant Boi (2022) és de 
127.159 persones i la població de les ABS de Corbera i Vallirana és de 41.253 perso-
nes. En total, l’hospital és el centre de referència per a 168.412 persones.

L’ampliació territorial de la cobertura de l’hospital que es desplegarà progressi-
vament durant tot l’any 2022, fou aprovada en base a una planificació estudiada i 
exhaustiva que s’ha treballat durant prop de dos anys, impulsada pel Departament 
de Salut i consensuada amb tots els agents del territori, d’acord amb el Pla Estratè-
gic Sanitari del Baix Llobregat i l’Hospitalet 2017-2020, i està avalada per la capa-
citat que disposa el dispositiu assistencial, d’ençà de la seva construcció l’any 2010.

El pla funcional amb que es doten els dispositius assistencials, que identifica els 
determinants que configuren les necessitats de demanda assistencial de la ciutada-
nia, i fixa les bases per garantir uns nivells adequats de serveis i de qualitat, revisa-
ble, constata que aquesta capacitat del SJD Hospital de Sant Boi es correspon amb 
la demanda.

Val a dir que el Departament de Salut contracta els serveis necessaris per do-
nar resposta a la població d’un determinat territori, mitjançant el Servei Català de 
la Salut, que s’encarrega de concertar anualment l’activitat dels centres i assignar el 
finançament corresponent. En aquest cas, la dotació de serveis del projecte d’ampli-
ació territorial està programada de manera progressiva, en funció de l’activitat que 
es vagi assumint al llarg de l’any i que està planificada en diferents fases.

Gradualment, i d’acord amb les necessitats previstes, s’anirà implementant una 
nova estructura i plantilla en l’àrea de Consultes Externes i en l’activitat quirúrgica 
del SJD Hospital de Sant Boi.

La planificació de l’ampliació territorial del SJD Hospital de Sant Boi s’ha gestat 
a través d’una minuciosa coordinació entre els diferents nivells assistencials, en con-
cret entre l’Atenció Primària i l’Atenció Hospitalària, amb la finalitat d’elaborar un 
pla d’actuació que ha comptat amb la participació de professionals sanitaris de tots 
i cadascun dels serveis del centre. Un grup de treball que ha establert un compendi 
de criteris encaminat a ordenar el flux de pacients que requereixen visites a consul-
tes externes, estableix models de derivació i interconsultes, i preveu evitar desplaça-
ments innecessaris dels usuaris.

En aquest sentit, i per tal de garantir l’accessibilitat en transport públic al Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, des dels municipis de Vallirana, 
Cervelló, Corbera i la Palma de Cervelló des del Departament de la Vicepresidèn-
cia i de Polítiques Digitals i Territori es van posar en funcionament, el passat 24 de 
gener, dues noves línies d’autobús el circuit de les quals es va dissenyar en col·labo-
ració amb els ajuntaments afectats, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i el el Departament de Salut.

Amb la implantació d’aquests serveis de transport es dona resposta a la nova de-
manda de mobilitat generada pel fet que la població d’aquests municipis ha passat a 
tenir com a centre hospitalari de referència el Sant Joan de Déu, en lloc de l’Hospital 
Moisès Broggi. Donat que aquest canvi de centre sanitari de referència es produirà 
de manera progressiva, també es mantenen els serveis actuals de bus amb l’Hospital 
Moisès Broggi, per garantir en tot moment una alternativa en transport públic als 
diferents centres sanitaris.

Afegir que el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de 
Sant Boi realitzen mensualment comissions de seguiment per assegurar una bona 
coordinació i tractar les diferents dades. També amb caràcter bimensual, es realit-
zen reunions amb la resta dels agents implicats en aquest redireccionament.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que 
s’han incorporat al servei del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobregat), després de la signatura del conveni 
amb el Servei Català de la Salut
314-05903/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
població que atén el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat), després de la signatura del conveni amb 
el Servei Català de la Salut
314-05904/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat 
entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), estableix un increment de 
personal per a atendre la nova població
314-05905/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
personal previst al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat), per al 2022
314-05906/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), té les 
condicions necessàries en matèria de mobilitat per a ésser un centre 
de referència per als nous usuaris
314-05907/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control del Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), perquè es compleixi 
el conveni signat al desembre del 2021
314-05908/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de 
població del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat), previstes en el conveni signat al desembre 
del 2021
314-05909/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat 
entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), estableix l’ampliació de les 
instal·lacions
314-05910/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05902/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
degradació de la Casa Vallmanya a Alcarràs (Segrià)
314-06013/13

Proponent: Jessica González Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-06013/13 us in-
formo del següent:

Durant l’any 2021, en dates 25 de març i 8 d’abril van tenir lloc sengles reunions 
amb representants del Departament de Cultura i de l’ajuntament d’Alcarràs, així 
com amb representats de la Diputació de Lleida i de la plataforma «Salvem la Casa 
Vallmanya» i del Centre d’Estudis Comarcal del Segrià. En aquestes reunions es va 
tractar sobre la necessitat de prendre mesures per evitar la degradació de l’edifici, tot 
i que va quedar palesa la dificultat d’abordar la qüestió directament ja que l’immoble 
no és de titularitat pública.

Els representants del Departament de Cultura va recordar als assistents que les 
línies de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immo-
bles de notable valor cultural es convoquen periòdicament i que les intervencions 
sobre aquest edifici s’hi podrien acollir.

Així mateix, en data 22/04/2021, a instàncies del director territorial, els tècnics 
dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, van realitzar una visita d’inspecció a la 
casa Vallmanya. No va estar possible accedir al seu interior. A manca d’haver pogut 
accedir a l’interior dels edificis, des de l’exterior del conjunt edificat es pot veure el 
mal estat de conservació de gran part de les cobertes dels edificis amb importants 
esfondraments tant en cobertes com en forjats, esquerdes en l’edifici principal, i des-
preniments d’arrebossats i maçoneria dels murs.

Es va concloure que, en gran majoria, les patologies detectades són conseqüència 
de la manca de conservació dels edificis i l’estat d’abandonament en el que es troben 
i que és necessari amb caràcter urgent, portar a terme obres de consolidació i res-
tauració en el conjunt edificat per a evitar danys majors. Tot i el seu estat de conser-
vació, el conjunt edificat encara conserva el caràcter de gran casal.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància del 
patrimoni de la Casa Vallmanya per a la difusió de la història del món 
agrari català i de la vida i l’obra del president Macià
314-06014/13

Proponent: Jessica González Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-06014/13 us in-
formo del següent:
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La llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català estableix dues ca-
tegories de protecció: els béns culturals d’interès nacional i els béns cultural d’inte-
rès local. Els primers, que són els béns més rellevants des del punt de vista cultural, 
els declara i protegeix la Generalitat de Catalunya. Els segons els cataloga/declara 
l’administració local (ajuntaments o consells comarcals en municipis de menys de 
5000 habitants) i gestiona i controla les intervencions l’administració local.

Cal Macià-Casa de Vallmanya, té la condició de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), per Acord aprovació definitiva de Comissió Urbanisme 20/11/2008 (DOGC 
31/03/2009).

Es considera en principi que la categoria de BCIL és adient i es correspon amb 
els valors que té aquest immoble des del punt de vista cultural. Durant la Guerra 
Civil la casa va ser espoliada i incendiada per la qual cosa no manté cap element 
artístic o patrimonial de caire excepcional.

El 30 de maig de 2022 tanmateix, es va rebre una petició de declaració de Bé 
Cultural d’Interès Nacional a favor de la Casa de Vallmanya, a Alcarràs, per part del 
Sr. Marc Macià Farré, la qual es va respondre el 8 de juny de 2022.

En data 22 de juny de 2022, els tècnics dels Serveis Territorials del Departament 
de Cultura a Lleida van efectuar la visita a la zona per tal d’avaluar els seus valors 
patrimonials, amb l’objectiu d’emetre un informe de valoració per conèixer si la casa 
Vallmanya reuneix els requisits necessaris per ser considerada BCIN.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb 
relació a la Casa Vallmanya
314-06015/13

Proponent: Jessica González Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-06015/13 us in-
formo del següent: 

La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va ela-
borar un esborrany de conveni a finals de 2021. Les administracions implicades 
tenen la voluntat d’impulsar el conveni esmentat, tot i tenint en compte que el fet 
de que la Casa Vallmanya sigui de propietat privada dificulta la rapidesa en la seva 
formalització.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i 
implicació de la Generalitat per a la salvaguarda del patrimoni de la 
Casa Vallmanya
314-06016/13

Proponent: Jessica González Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-06016/13 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat ha col·laborat en la salvaguarda del patrimoni de 
Casa Vallmanya des de 1992, quan el fons Francesc Macià es complementà amb la 
documentació personal i familiar que es trobava en el domicili particular de Maria 
Macià, juntament amb una col·lecció de fotografies que tècnics de l’Arxiu Nacio-
nal, avisats per la neta del president, van recollir a Vallmanya: no semblava que en 
aquell moment existís més documentació a la casa i en tot cas hauria estat coherent 
que sí fos així, atès que la senyora Macià els havia avisat, l’hagués inclòs també en 
el lliurament. Per tant, el Departament de Cultura ja ha salvaguardat, i continua sal-
vaguardant, el patrimoni documental de la família a la casa Vallmanya.

D’altra banda, i sobre el patrimoni material i arquitectònic de l’immoble, la Di-
recció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va elaborar un 
esborrany de conveni a finals de 2021. Les administracions implicades tenen la vo-
luntat d’impulsar el conveni esmentat, tot i tenint en compte que el fet de que la Casa 
Vallmanya sigui de propietat privada dificulta la rapidesa en la seva formalització.

El 8 de setembre de 2021 des del Servei de patrimoni Arquitectònic es va infor-
mar a l’Ajuntament d’Alcarràs que s’havia publicat al DOGC el 06.09.2021 la con-
vocatòria de subvencions per a immobles de notable valor cultural. No ens consta 
que es presentés cap sol·licitud en aquest sentit.

Recordem de nou que el Departament de Cultura publica regularment aquestes 
convocatòries de subvencions de concurrència competitiva per a la conservació i 
restauració d’immobles declarats BCIN o BCIL, a les quals els propietaris d’aquest 
immoble que està protegit com a BCIL, s’hi podrien acollir. Està previst que la con-
vocatòria d’aquest any 2022 sigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya al juny/juliol.

Pel que fa referència a la museïtzació de la casa, s’ha consultat al Departament 
de Justícia i, des de la Direcció general de Memòria Democràtica se’ns informa que:

«Pel que fa a la Casa Vallmanya, no hi ha constància que s’hi produís cap fet o 
esdeveniment rellevant de memòria democràtica. Per tal de posar en valor i promou-
re el coneixement de la vida i de l’obra del President Macià, l’any 2019 va entrar en 
funcionament d’Espai Macià, a les Borges Blanques, indret d’on era originària la fa-
mília del President Macià. L’Espai Macià és un centre d’interpretació de la figura de 
Francesc Macià. A l’Espai Macià es mostra, comparteix, recupera, preserva i difon 
el patrimoni documental, gràfic, audiovisual i sentimental lligat a Francesc Macià.»

I també que: «El Departament de Justícia no té previst participar en la museït-
zació de la Casa Vallmanya, atès que considera que la funció de posar en valor i 
promoure el coneixement del context històric i social, la vida, l’obra i el pensament 
polític del President Macià ja l’està portant a terme l’Espai Macià, de les Borges 
Blanques.»

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
la demora de les obres del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-06456/13

Proponent: Anna Grau Arias, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06456/13 a 
314-06457/13 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 Centre d’Atenció Primària (CAP) Can Roca de Terrassa entrarà en servei 
previsiblement durant la segona quinzena del mes de setembre d’enguany. Aquest 
equipament no ha entrat encara en funcionament perquè les obres no han estan for-
malment acabades i el Servei Català de la Salut (CatSalut) no ha rebut formalment 
l’equipament, el qual està pendent de la inspec-ció.

El pressupost inicialment previst per a l’execució de les obres de construcció del 
nou centre d’atenció primària CAP Can Roca a Terrassa era de 4,29 M€; el cost ac-
tual es situa en 4,42 M€ d’acord amb el darrer informe de seguiment d’Infraestruc-
tures de Catalunya corresponent al mes de maig de 2022.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost de les 
obres del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-06457/13

Proponent: Anna Grau Arias, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06456/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs de 
l’empresa Appeal Agrifood Group per al Departament de Salut el 2020
314-06572/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06572/13 a 
314-06575/13, us informo del següent:
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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 facilitar-ne l’elaboració.

L’expedient de contractació SA-2020-408 –que tenia com a objecte garantir la 
prestació del servei de suport als Serveis Veterinaris Oficials del Departament de 
Salut en els escorxadors i establiments de manipulació de caça de Catalunya a partir 
de l’1 d’abril de 2020–, es va tramitar utilitzant la via de la declaració d’emergència 
que preveu l’article 120 de la LCSP, ja que, mitjançant comunicació de 24 de febrer 
de 2020, l’adjudicatari del servei fins aquell moment va comunicar que iniciava for-
malment els tràmits de dissolució i liquidació de l’entitat, així com un procediment 
col·lectiu de suspensió temporal dels contractes de treball del 100% de la seva plan-
tilla. Posteriorment, el 10 de març de 2020, l’adjudicatari va informar que la suspen-
sió col·lectiva dels contractes de treball dels auxiliars comportava el cessament de la 
prestació dels serveis AOIV a partir 31 de març de 2020.

Atès que es deixava de prestar un servei que té caràcter essencial per una cir-
cumstància sobrevinguda i imprevisible, calia donar una resposta immediata per tal 
de garantir la continuïtat i no afectació de les tasques d’inspecció veterinària.

Cal tenir en compte, a més, que, en el moment en què es va tramitar aquesta 
contractació d’emergència, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, havia decla-
rat l’estat alarma a tot l’Estat espanyol per a la gestió de la situació d’emergència de 
salut pública ocasionada per la COVID-19. En l’àmbit de Catalunya, el Decret Llei 
6/2020, de 12 de març, i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, havien previst me-
sures urgents en matèria de salut, assistencial, pressupostària, financera, fiscal, de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i de contractació pública, per 
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia.

En el marc de l’estratègia de resposta a aquesta crisi sanitària, la prioritat del 
Govern de Catalunya era garantir i protegir la salut pública. Totes les mesures tem-
porals i extraordinàries que s’estaven adoptant tenien per finalitat preservar la salut 
dels ciutadans i ciutadanes. Així, ja al Reial Decret 463/2020 s’hi establia que calia 
assegurar la plena disposició de les autoritats civils responsables de l’àmbit de la 
salut pública, així com els empleats que hi prestaven servei, alhora que considerava 
el sector d’activitat de l’alimentació essencial o de primera necessitat. En aquesta 
mateixa línia, el Pla de Contingència aprovat pel Departament de Salut en aplicació 
de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, va considerar la Subdirec-
ció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut com un servei bàsic o 
estratègic i va establir la modalitat presencial de prestació del servei per al personal 
funcionari del cos de titulació superior, especialitat veterinària, adscrit a la Secre-
taria de Salut Pública del Departament de Salut, que realitza actuacions dels equips 
de salut pública en l’àmbit de la protecció de la salut pública amb la condició d’agent 
de l’autoritat sanitària en escorxadors, sales de desfer i sales de tractament de caça.

Aquestes mesures tenien per finalitat garantir la continuïtat del servei d’inspec-
ció veterinària i la gestió dels serveis bàsics relatius a alertes i incidències alimen-
tàries, així com aquells aspectes urgents que passen als escorxadors i altres establi-
ments alimentaris. Per raons de salut pública el sistema d’inspecció veterinària no 
es pot interrompre sota cap concepte i cal garantir-ne la continuïtat.

Per totes aquests raons es va fer imprescindible haver de recórrer a la tramitació 
d’emergència que preveu la LCSP.

Tenint en compte aquests antecedents, juntament amb les característiques espe-
cífiques del servei de suport auxiliar als veterinaris oficials d’escorxador del Depar-
tament de Salut, que implica que només puguin prestar el servei persones especial-
ment formades i habilitades, i tenint en compte que en les licitacions que s’havien 
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realitzat des de 2014 s’hi havien presentat molt poques empreses, una de les quals 
era l’adjudicatària fins aquell moment que havia comunicat que deixava de prestar 
el servei, l’única empresa, d’entre les consultades, que estava en disposició d’assu-
mir de forma immediata la prestació del servei era APPEAL AGRIFOOD GROUP.

Aquesta empresa tenia capacitat per prestar el servei en els 31 escorxadors i 
3 sales de tractament de caça, distribuïts en diferents territoris de Catalunya, i en 
qualsevol tram horari de qualsevol dia de la setmana, d’acord amb les condicions de 
prestació del servei que s’havien especificat en la memòria justificativa de la Secre-
taria de Salut Pública de data 25 de març de 2020. Així com també, l’empresa va 
acreditar el compliment de la solvència econòmica, financera i tècnica.

Tanmateix, en subjecció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP), el Llibre quart, organització administrativa per a la gestió de 
la contractació, a l’article 347 del Títol III, Gestió de la publicitat contractual per 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, determina la necessitat d’una platafor-
ma electrònica que permeti difondre a través d’internet els perfils de contractant i 
prestar altres serveis complementaris associats al tractament informàtic d’aquestes 
dades. Per a les comunitats autònomes, fixa la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic com eina de servei d’informació que ha d’allotjar els perfils de contractant 
de manera obligatòria, tant els dels seus propis òrgans de contractació com els dels 
seus ens, organismes i entitats vinculats o dependents, que s’han de gestionar i di-
fondre exclusivament a través d’aquesta, constituint un punt d’accés únic als perfils 
de contractant dels ens, organismes i entitats adscrits.

Per això, la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal específic de contracta-
ció pública https://contractacio.gencat.cat/ca/inici, per a la difusió de tota la infor-
mació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contrac-
tació de la Generalitat de Catalunya, dels ens que integren l’administració local a 
Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics 
respectius, que registra les dades dels contractes que adjudiquen amb subjecció a la 
norma que fixa aquesta Llei de contractes.

La remissió a aquest registre us permet disposar de tota la informació, donant 
compliment a l’article 13.1, apartat f, de la Llei 19/2014, de transparència accés a la 
informació pública i bon govern, segons el qual qualsevol ciutadà pot accedir lliu-
rement a les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 
sense necessitat d’identificació prèvia.

A més, pel que fa als expedients de contractació pública tramitats d’emergència 
durant la pandèmia de la Covid-19, dintre aquest portal de contractació, disposeu 
d’un visor específic que conté tota la informació dels contractes tramitats per emer-
gència, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, disponible al següent 
enllaç: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/con-
tractes-emergencia-covid-19/

Per això, d’acord amb les especificitats de la tramitació per emergència, l’enllaç 
que us facilitem als cercadors que disposa la plataforma de serveis de contractació 
pública, que registra la informació contractual, us permetrà obtenir amb major de-
tall la informació referida a les presents i ampliar la consulta, de forma interactiva, 
d’acord amb l’objecte i per període, en funció de les dades que siguin del vostre in-
terès.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

https://contractacio.gencat.cat/ca/inici
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses 
valorades pel Departament de Salut abans d’adjudicar el contracte 
de diversos treballs a l’empresa Appeal Agrifood Group el 2020
314-06573/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06572/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
valorades pel Departament de Salut abans d’adjudicar el contracte 
de diversos treballs a l’empresa Appeal Agrifood Group el 2020
314-06574/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06572/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood Group el període 2017-2021
314-06575/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06572/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2021
314-06627/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06627/13 a 
314-06631/13, 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 facilitar-ne l’elaboració.

L’expedient de contractació SA-2020-408 –que tenia com a objecte garantir la 
prestació del servei de suport als Serveis Veterinaris Oficials del Departament de 
Salut en els escorxadors i establiments de manipulació de caça de Catalunya a partir 
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de l’1 d’abril de 2020–, es va tramitar utilitzant la via de la declaració d’emergència 
que preveu l’article 120 de la LCSP, ja que, mitjançant comunicació de 24 de febrer 
de 2020, l’adjudicatari del servei fins aquell moment va comunicar que iniciava for-
malment els tràmits de dissolució i liquidació de l’entitat, així com un procediment 
col·lectiu de suspensió temporal dels contractes de treball del 100% de la seva plan-
tilla. Posteriorment, el 10 de març de 2020, l’adjudicatari va informar que la suspen-
sió col·lectiva dels contractes de treball dels auxiliars comportava el cessament de la 
prestació dels serveis AOIV a partir 31 de març de 2020.

Atès que es deixava de prestar un servei que té caràcter essencial per una cir-
cumstància sobrevinguda i imprevisible, calia donar una resposta immediata per tal 
de garantir la continuïtat i no afectació de les tasques d’inspecció veterinària.

Cal tenir en compte, a més, que, en el moment en què es va tramitar aquesta 
contractació d’emergència, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, havia decla-
rat l’estat alarma a tot l’Estat espanyol per a la gestió de la situació d’emergència de 
salut pública ocasionada per la COVID-19. En l’àmbit de Catalunya, el Decret Llei 
6/2020, de 12 de març, i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, havien previst me-
sures urgents en matèria de salut, assistencial, pressupostària, financera, fiscal, de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i de contractació pública, per 
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia.

En el marc de l’estratègia de resposta a aquesta crisi sanitària, la prioritat del 
Govern de Catalunya era garantir i protegir la salut pública. Totes les mesures tem-
porals i extraordinàries que s’estaven adoptant tenien per finalitat preservar la salut 
dels ciutadans i ciutadanes. Així, ja al Reial Decret 463/2020 s’hi establia que calia 
assegurar la plena disposició de les autoritats civils responsables de l’àmbit de la 
salut pública, així com els empleats que hi prestaven servei, alhora que considerava 
el sector d’activitat de l’alimentació essencial o de primera necessitat. En aquesta 
mateixa línia, el Pla de Contingència aprovat pel Departament de Salut en aplicació 
de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, va considerar la Subdirec-
ció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut com un servei bàsic o 
estratègic i va establir la modalitat presencial de prestació del servei per al personal 
funcionari del cos de titulació superior, especialitat veterinària, adscrit a la Secre-
taria de Salut Pública del Departament de Salut, que realitza actuacions dels equips 
de salut pública en l’àmbit de la protecció de la salut pública amb la condició d’agent 
de l’autoritat sanitària en escorxadors, sales de desfer i sales de tractament de caça.

Aquestes mesures tenien per finalitat garantir la continuïtat del servei d’inspec-
ció veterinària i la gestió dels serveis bàsics relatius a alertes i incidències alimen-
tàries, així com aquells aspectes urgents que passen als escorxadors i altres establi-
ments alimentaris. Per raons de salut pública el sistema d’inspecció veterinària no 
es pot interrompre sota cap concepte i cal garantir-ne la continuïtat.

Per totes aquests raons es va fer imprescindible haver de recórrer a la tramitació 
d’emergència que preveu la LCSP.

Tenint en compte aquests antecedents, juntament amb les característiques espe-
cífiques del servei de suport auxiliar als veterinaris oficials d’escorxador del Depar-
tament de Salut, que implica que només puguin prestar el servei persones especial-
ment formades i habilitades, i tenint en compte que en les licitacions que s’havien 
realitzat des de 2014 s’hi havien presentat molt poques empreses, una de les quals 
era l’adjudicatària fins aquell moment que havia comunicat que deixava de prestar 
el servei, l’única empresa, d’entre les consultades, que estava en disposició d’assu-
mir de forma immediata la prestació del servei era APPEAL AGRIFOOD GROUP.

Aquesta empresa tenia capacitat per prestar el servei en els 31 escorxadors i 
3 sales de tractament de caça, distribuïts en diferents territoris de Catalunya, i en 
qualsevol tram horari de qualsevol dia de la setmana, d’acord amb les condicions de 
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prestació del servei que s’havien especificat en la memòria justificativa de la Secre-
taria de Salut Pública de data 25 de març de 2020. Així com també, l’empresa va 
acreditar el compliment de la solvència econòmica, financera i tècnica.

Tanmateix, en subjecció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP), el Llibre quart, organització administrativa per a la gestió de 
la contractació, a l’article 347 del Títol III, Gestió de la publicitat contractual per 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, determina la necessitat d’una platafor-
ma electrònica que permeti difondre a través d’internet els perfils de contractant i 
prestar altres serveis complementaris associats al tractament informàtic d’aquestes 
dades. Per a les comunitats autònomes, fixa la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic com eina de servei d’informació que ha d’allotjar els perfils de contractant 
de manera obligatòria, tant els dels seus propis òrgans de contractació com els dels 
seus ens, organismes i entitats vinculats o dependents, que s’han de gestionar i di-
fondre exclusivament a través d’aquesta, constituint un punt d’accés únic als perfils 
de contractant dels ens, organismes i entitats adscrits.

Per això, la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal específic de contracta-
ció pública https://contractacio.gencat.cat/ca/inici, per a la difusió de tota la infor-
mació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contrac-
tació de la Generalitat de Catalunya, dels ens que integren l’administració local a 
Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics 
respectius, que registra les dades dels contractes que adjudiquen amb subjecció a la 
norma que fixa aquesta Llei de contractes.

La remissió a aquest registre us permet disposar de tota la informació, donant 
compliment a l’article 13.1, apartat f, de la Llei 19/2014, de transparència accés a la 
informació pública i bon govern, segons el qual qualsevol ciutadà pot accedir lliu-
rement a les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 
sense necessitat d’identificació prèvia.

A més, pel que fa als expedients de contractació pública tramitats d’emergència 
durant la pandèmia de la Covid-19, dintre aquest portal de contractació, disposeu 
d’un visor específic que conté tota la informació dels contractes tramitats per emer-
gència, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, disponible al següent 
enllaç: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/con-
tractes-emergencia-covid-19/

Per això, d’acord amb les especificitats de la tramitació per emergència, l’enllaç 
que us facilitem als cercadors que disposa la plataforma de serveis de contractació pú-
blica, que registra la informació contractual, us permetrà obtenir amb major detall la 
informació referida a les presents i ampliar la consulta, de forma interactiva, d’acord 
amb l’objecte i per període, en funció de les dades que siguin del vostre interès.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2020
314-06628/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06627/13.

https://contractacio.gencat.cat/ca/inici
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2019
314-06629/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06627/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2018
314-06630/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06627/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2017
314-06631/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06627/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2021
314-06632/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06632/13 a 
314-06636/13, 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 facilitar-ne l’elaboració.

No s’ha adjudicat cap contractació per part del Departament de Salut a l’empresa 
One&Vet, SL, durant el període indicat.

Barcelona, 15 de maig de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2020
314-06633/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06632/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2019
314-06634/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06632/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2018
314-06635/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06632/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2017
314-06636/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06632/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació 
amb codi d’expedient SA-2022-378 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06637/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06637/13 a 
314-06644/13, 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 facilitar-ne l’elaboració.

L’expedient de contractació SA-2020-408 –que tenia com a objecte garantir la 
prestació del servei de suport als Serveis Veterinaris Oficials del Departament de 
Salut en els escorxadors i establiments de manipulació de caça de Catalunya a partir 
de l’1 d’abril de 2020–, es va tramitar utilitzant la via de la declaració d’emergència 
que preveu l’article 120 de la LCSP, ja que, mitjançant comunicació de 24 de febrer 
de 2020, l’adjudicatari del servei fins aquell moment va comunicar que iniciava for-
malment els tràmits de dissolució i liquidació de l’entitat, així com un procediment 
col·lectiu de suspensió temporal dels contractes de treball del 100% de la seva plan-
tilla. Posteriorment, el 10 de març de 2020, l’adjudicatari va informar que la suspen-
sió col·lectiva dels contractes de treball dels auxiliars comportava el cessament de la 
prestació dels serveis AOIV a partir 31 de març de 2020.

Atès que es deixava de prestar un servei que té caràcter essencial per una cir-
cumstància sobrevinguda i imprevisible, calia donar una resposta immediata per tal 
de garantir la continuïtat i no afectació de les tasques d’inspecció veterinària.

Cal tenir en compte, a més, que, en el moment en què es va tramitar aquesta 
contractació d’emergència, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, havia decla-
rat l’estat alarma a tot l’Estat espanyol per a la gestió de la situació d’emergència de 
salut pública ocasionada per la COVID-19. En l’àmbit de Catalunya, el Decret Llei 
6/2020, de 12 de març, i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, havien previst me-
sures urgents en matèria de salut, assistencial, pressupostària, financera, fiscal, de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i de contractació pública, per 
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia.

En el marc de l’estratègia de resposta a aquesta crisi sanitària, la prioritat del 
Govern de Catalunya era garantir i protegir la salut pública. Totes les mesures tem-
porals i extraordinàries que s’estaven adoptant tenien per finalitat preservar la salut 
dels ciutadans i ciutadanes. Així, ja al Reial Decret 463/2020 s’hi establia que calia 
assegurar la plena disposició de les autoritats civils responsables de l’àmbit de la 
salut pública, així com els empleats que hi prestaven servei, alhora que considerava 
el sector d’activitat de l’alimentació essencial o de primera necessitat. En aquesta 
mateixa línia, el Pla de Contingència aprovat pel Departament de Salut en aplicació 
de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, va considerar la Subdirec-
ció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut com un servei bàsic o 
estratègic i va establir la modalitat presencial de prestació del servei per al personal 
funcionari del cos de titulació superior, especialitat veterinària, adscrit a la Secre-
taria de Salut Pública del Departament de Salut, que realitza actuacions dels equips 
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de salut pública en l’àmbit de la protecció de la salut pública amb la condició d’agent 
de l’autoritat sanitària en escorxadors, sales de desfer i sales de tractament de caça.

Aquestes mesures tenien per finalitat garantir la continuïtat del servei d’inspec-
ció veterinària i la gestió dels serveis bàsics relatius a alertes i incidències alimen-
tàries, així com aquells aspectes urgents que passen als escorxadors i altres establi-
ments alimentaris. Per raons de salut pública el sistema d’inspecció veterinària no 
es pot interrompre sota cap concepte i cal garantir-ne la continuïtat.

Per totes aquests raons es va fer imprescindible haver de recórrer a la tramitació 
d’emergència que preveu la LCSP.

Tenint en compte aquests antecedents, juntament amb les característiques espe-
cífiques del servei de suport auxiliar als veterinaris oficials d’escorxador del Depar-
tament de Salut, que implica que només puguin prestar el servei persones especial-
ment formades i habilitades, i tenint en compte que en les licitacions que s’havien 
realitzat des de 2014 s’hi havien presentat molt poques empreses, una de les quals 
era l’adjudicatària fins aquell moment que havia comunicat que deixava de prestar 
el servei, l’única empresa, d’entre les consultades, que estava en disposició d’assu-
mir de forma immediata la prestació del servei era APPEAL AGRIFOOD GROUP.

Aquesta empresa tenia capacitat per prestar el servei en els 31 escorxadors i 
3 sales de tractament de caça, distribuïts en diferents territoris de Catalunya, i en 
qualsevol tram horari de qualsevol dia de la setmana, d’acord amb les condicions de 
prestació del servei que s’havien especificat en la memòria justificativa de la Secre-
taria de Salut Pública de data 25 de març de 2020. Així com també, l’empresa va 
acreditar el compliment de la solvència econòmica, financera i tècnica.

Tanmateix, en subjecció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP), el Llibre quart, organització administrativa per a la gestió de 
la contractació, a l’article 347 del Títol III, Gestió de la publicitat contractual per 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, determina la necessitat d’una platafor-
ma electrònica que permeti difondre a través d’internet els perfils de contractant i 
prestar altres serveis complementaris associats al tractament informàtic d’aquestes 
dades. Per a les comunitats autònomes, fixa la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic com eina de servei d’informació que ha d’allotjar els perfils de contractant 
de manera obligatòria, tant els dels seus propis òrgans de contractació com els dels 
seus ens, organismes i entitats vinculats o dependents, que s’han de gestionar i di-
fondre exclusivament a través d’aquesta, constituint un punt d’accés únic als perfils 
de contractant dels ens, organismes i entitats adscrits.

Per això, la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal específic de contracta-
ció pública https://contractacio.gencat.cat/ca/inici, per a la difusió de tota la infor-
mació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contrac-
tació de la Generalitat de Catalunya, dels ens que integren l’administració local a 
Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics 
respectius, que registra les dades dels contractes que adjudiquen amb subjecció a la 
norma que fixa aquesta Llei de contractes.

La remissió a aquest registre us permet disposar de tota la informació, donant 
compliment a l’article 13.1, apartat f, de la Llei 19/2014, de transparència accés a la 
informació pública i bon govern, segons el qual qualsevol ciutadà pot accedir lliu-
rement a les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 
sense necessitat d’identificació prèvia.

A més, pel que fa als expedients de contractació pública tramitats d’emergència 
durant la pandèmia de la Covid-19, dintre aquest portal de contractació, disposeu 
d’un visor específic que conté tota la informació dels contractes tramitats per emer-
gència, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, disponible al següent 
enllaç: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/con-
tractes-emergencia-covid-19/

https://contractacio.gencat.cat/ca/inici
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/grafics/contractes-emergencia-covid-19/
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Per això, d’acord amb les especificitats de la tramitació per emergència, l’enllaç 
que us facilitem als cercadors que disposa la plataforma de serveis de contractació 
pública, que registra la informació contractual, us permetrà obtenir amb major de-
tall la informació referida a les presents i ampliar la consulta, de forma interactiva, 
d’acord amb l’objecte i per període, en funció de les dades que siguin del vostre in-
terès.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel 
Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb 
codi d’expedient SA-2022-378 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06638/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació 
amb codi d’expedient SA-2022-19 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06639/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel 
Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb 
codi d’expedient SA-2022-19 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06640/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació 
amb codi d’expedient SA-2022-201 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06641/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel 
Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb 
codi d’expedient SA-2022-201 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06642/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació 
amb codi d’expedient SA-2021-678 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06643/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel 
Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb 
codi d’expedient SA-2021-678 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
314-06644/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06637/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de 
tramitació del Projecte de llei d’addiccions
314-07215/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07215/13 us in-
formo del següent: 

Actualment, s’està treballant en la redacció de l’esborrany de l’Avantprojecte de 
llei i les memòries generals i d’avaluació d’impacte de les mesures proposades que 
han d’acompanyar l’Avantprojecte de llei.

Es un text que, en congruència amb el seu objecte, és de gran complexitat. 
A més, el seu contingut afecta competències que exerceixen altres departaments de 
l’Administració de la Generalitat, raó per la qual aquest procés ha de garantir que 
des dels diferents àmbits d’actuació materials es pugui intervenir en l’elaboració de 
l’Avantprojecte de llei.

A partir que es disposi d’un Avantprojecte de llei i de la documentació que l’ha 
d’acompanyar validat pel Govern, és previst iniciar els tràmits d’audiència a les 
entitats interessades i d’informació pública a l’empara de l’article 36.4 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, per un 
termini no inferior a 15 dies, així com sol·licitar els informes preceptius.

Les previsions és que es pugui iniciar la tramitació de la iniciativa legislativa 
durant el segon semestre de 2022 i la previsió d’aprovació es manté per al primer 
semestre de 2023.

Sens perjudici dels tràmits específics d’audiència i d’informació pública previs-
tos, la tramitació de l’Avantprojecte de llei s’ajustarà al principi de transparència i a les 
obligacions de publicitat activa de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, en concret els articles 10.1 c) i d) i 69.2.

Barcelona, 25 de juny de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles 
inscrits a nom de les cambres de la propietat urbana
314-07265/13

Proponent: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07265/13 a 314-
07268/13, 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 més cohesió a la informació i afavorir-ne la compren-
sió i anàlisi.
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Recollida la informació facilitada pel Consell General de Cambres de la Propi-
etat Urbana de Catalunya, s’informa dels immobles inscrits, desglossat per cambres 
i municipis: 

Cambra de la Propietat Urbana de Girona
Girona: 
Carrer Ciutadans, 12 (seu corporativa) VC 504.541,87 €

Sant Feliu de Guíxols: 
Passeig dels Guíxols, 27 baixos 1ª (oficina) VC 75.202,53 €

Palamós: 
Av. Onze de setembre 12 (local –oficina) VC 96.888.51 €

Figueres: 
Carrer Nou 103-105 (local oficina + 1 pàrquing) VC 8.766,84 €
Carrer Emili Grahit 37 baixos (local –oficina i 8 pàrquings) VC 14.188,86 € cada 

aparcament

Olot: 
Carrer Mulleres, 16 (local-oficina) VC 80.187,06 €
Carrer Sant Francesc d’Assis, 2 baixos (oficina) VC 40.402,95 €
Carrer Mulleres, 16 (pàrquing) VC 1.568 €
Passeig de Barcelona (pàrquing) VC 5.462,32 €
Dins els darrers cinc anys s’han adquirit el local de Palamós i els dos aparca-

ments d’Olot.

Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet de Llobregat
Rbla. Just Oliveras, 62, primer VC 265.761,03 €
Carrer Natzaret, 2A local VC 83.422, 86 €
Ambos immobles són oficines de la entitat.
Per altra banda, en els últims cinc anys no hi ha hagut cap venda ni compra d’im-

mobles.

Cambra de la Propietat Urbana de Badalona
Tal com consta degudament recollit a les auditories comptables, aquesta Cambra 

no disposa de cap immoble inscrit al seu nom, essent el seu domicili social i fiscal 
el local que ocupa al carrer Eduard Flo, 1-3, un local en règim de lloguer, i no ha 
realitzat cap operació immobiliària de compra o venda com a titular.

Cambra de la Propietat Urbana de Mataró
Carrer La Riera, 161 (local corporatiu + 8 pàrquings) VC 564.302,27 € + VC 

9.121,73 € cada parquing.
En els darrers 5 anys, no hi ha hagut cap alteració en quan a la propietat d’im-

mobles.

Cambra de la Propietat Urbana de Reus
Plaça de Catalunya 5 (Reus) VC 327.299,03 €
Plaça de la Vila, 12 (Cambrils) VC 37.506,34 €
No s’ha comprat o venut cap immoble en els darrers 5 anys.

Cambra de la Propietat Urbana de Manresa
Passeig de Pere III, núm. 30, entresol VC 241.294,95 €
Passeig de Pere III, núm. 30, 1r 1a VC 41.409,34 €
(ambdós estan destinats a seu corporativa i oficines de la Cambra).
No s’ha fet per tant cap operació immobiliària durant els darrers 5 anys.

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Carrer Méndez Núñez 23 (Tarragona) (seu social) VC 748.351,41 €
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Carrer Cristòfol Despuig 40 1C (Tortosa) (antiga seu social de la delegació a Tor-
tosa) VC 38.713,10 € 

Carrer Cristòfol Despuig 40 1D (Tortosa) VC 36.675,56 €
Carrer Cervantes 27 (Tortosa) (pàrquing) VC 3.694,37 €
El 3 de febrer de 2022 la Cambra de Tarragona ha adquirit un habitatge per ex-

plotar en forma de lloguer, al carrer Rosa Maria Molas 14 2º 2ª de Tortosa (VC 
33.369,11 €), mentre que no ha venut cap immoble en els darrers 5 anys.

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i Lleida
Via Laietana, 22 (Barcelona) VC 6.220016,46 €
Carrer Can Bruixa, 4 (Barcelona) VC 249.478,60 €
Av. Madrid, 20 (Lleida) VC 214.078,72 €
Confrontant amb l’edifici de Via Laietana, 22 dos solars qualificats d’equipament 

en sòl urbà i zona verda en sòl urbà. (Carrer de la Bòria, 16 i 18) VC 136.812,50 € 
+ VC 59.683,00 €

No ha adquirit o venut cap immoble en els darrers 5 anys.

Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa
Carrer Arquímedes, 267 (local planta baixa i pis com a seu social). VC 

114.428,16 € + 182.044,80 €
Carrer Vazquez de Mella, 1-3 (local) VC 80.006,40 €
Ctra. de Rellinars, 20, pisos 2n-3a i 2n-4a + 2 places d’aparcament VC 47.543,72 € 

+ 47.543,72 € + 9.319,52 € + 6.574,72 € 
En els darrers 5 anys no ha fet cap venda.

Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell
Carrer Narcís Giralt, 50, bxs. i primer + 2 places d’aparcament (seu corporativa) 

VC 362.442,43 €
Carrer Salut 8, bxs. (local) VC 344.086,44 €
Plaça Copèrnic, 3, 2n 2a VC 37.282,60 €
D’aquests immobles, el local del carrer Salut i l’habitatge de la Plaça Copèrnic 

han estat adquirits dins dels últims 5 anys.
Pel que fa a la llista de procediments judicials en els que les cambres de la pro-

pietat urbans han assumit la representació i defensa dels seus associats en els últims 
5 anys, detallat per quina cambra, si han actuat com a defensa i com a acusació i 
tipus de delicte, les parts interessades són les que han de sol·licitar la informació 
dels procediments judicials, atès que la protecció de l’interès públic s’oposa a la di-
vulgació del contingut dels documents redactats als únics efectes d’un procediment 
judicial concret mentre aquest no hagi finalitzat, ja que existeix una necessitat de 
protegir la igualtat de les parts i la tutela judicial efectiva.

Pel que fa a la llista de les propostes i iniciatives en les que han participat com a 
òrgan de consulta i col·laboració amb l’Administració per a l’elaboració de disposi-
cions i qualsevol acte necessari per al foment de la propietat urbana, desglossat per 
anualitats i cambres, les cambres de la propietat urbana, com tots els organismes 
públics i privats, institucions i particulars, poden decidir la presentació de propostes 
de millora o esmenes en tots els procediments en què estigui prevista l’obertura d’un 
procediment de participació pública, més enllà de les consultes i reunions que, com 
passa amb altres institucions, amb entitats socials, o grups parlamentaris, es puguin 
portar a terme en relació a temes que afectin l’àmbit d’actuació de les cambres. En 
aquest sentit, la naturalesa pública de la participació en processos d’informació per-
met fer-ne la recerca als espais de transparència informativa posats a disposició de 
la ciutadania en aquesta adreça web: 

https://participa.gencat.cat/processes

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparticipa.gencat.cat%2Fprocesses&data=05%7C01%7Cegutierrezp%40gencat.cat%7C4d583891675043f87ad108da64d1c6c3%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637933149381664751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=njFnwtNJjrrbL06QGMef03ICjvGkSDwbE4bM%2Bxv%2FuGo%3D&reserved=0
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles 
comprats o venuts per les cambres de la propietat urbana els darrers 
cinc anys
314-07266/13

Proponent: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07265/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
judicials en què les cambres de la propietat urbana assumeixen la 
representació i la defensa de llurs associats els darrers cinc anys
314-07267/13

Proponent: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07265/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i les 
iniciatives en què les cambres de la propietat urbana participen com 
a òrgan de consulta i col·laboració amb l’Administració per a elaborar 
disposicions o actes necessaris per a fomentar la propietat urbana
314-07268/13

Proponent: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07265/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis anuals 
d’execució del 2023 al 2027 per a la construcció de la Biblioteca 
Pública de l’Estat a Barcelona
314-07282/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07282/13 us in-
formo del següent:

31.01.2023 Obtenció de llicència.
15.02.2023 Remissió expedient de licitació d’execució d’obra al Consell de Mi-

nistres.
28.02.2023 Autorització Consell de Ministres.
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15.03.2023 Aprovació expedient licitació obres. Publicació de la licitació.
31.10.2023 Formalització contracte execució obra.
30.11.2023 Inici de l’execució de l’obra.
31.01.2027 Programa de necessitats equipament i mobiliari consensuat.
28.02.2027 Inici expedients adquisició equipament i mobiliari.
31.07.2027 Formalització contractes subministraments.
31.11.2027 Finalització obra.
15.12.2027 Recepció equipament bàsic. Posada en servei nova biblioteca.

Barcelona, 13 de juny de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència 
de gènere el 2020 i el 2021
314-07422/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07422/13, 314-
07423/13, 314-07424/13, 314-07425/13, 314-07426/13, 314-07427/13 i 314-07428/13 
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 proporcionar major cohesió a la informació.

Pel que fa a la destinació dels fons transferits del Pacte d’Estat contra la Violèn-
cia de Gènere (PEVG) en els anys 2020 i 2021:

 

Distribució per departaments dels fons PEVG 2020

Presidència 15.000,00 € Consell Català de l’Esport
15.000,00 € INEFC

2.670.000,00 € ICD
Empresa i Coneixement 200.000,00 €
Interior 325.000,00 €
Educació 663.000,00 €
Salut 983.000,00 €
Justícia 2.100.000,00 €
Treball Afers Socials i Famílies 5.229.000,00 €
Territori i Sostenibilitat 500.000,00 €

Distribució per departaments dels fons PEVG 2021

Igualtat i Feminismes 3.389.486,27 €
2.670.000,00 € ICD

Presidència 15.000,00 € Consell Català de l’Esport
15.000,00 € INEFC

Empresa i Coneixement 200.000,00 €
Interior 325.000,00 €
Educació 500.000,00 €
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Distribució per departaments dels fons PEVG 2021
Salut 744.478,27 €
Justícia 2.100.000,00 €
Drets socials 1.677.634,05 €
Territori i Sostenibilitat 30.000,00 €
Recerca i Universitats 200.000,00 €

Pel que fa a la relació dels projectes de cadascun dels departaments amb fons 
PEVG per als anys 2020 i 2021:

Actuacions 2020
Departament de la Presidència
1. Edició, publicació i impressió de l’edició 2020 del document «La violència 

sexual en l’esport: Guia per a persones adultes - (Re) conèixer, parlar i actuar» en 
català, castellà i anglès.

2. Curs formatiu. «Violències sexuals a l’esport: Conèixer, prevenir i actuar» 
(Edició Barcelona/ Edició Lleida).

3. Conferència. «Entre l’educació corporal i l’Abús sexual».
4. Curs formatiu en línia «Conèixer, prevenir i actuar. Les Violències sexuals a 

l’esport».
5. Audiovisual formatiu.
6. Conferència «Trencant la gàbia de la virilitat: La superació feminista de 

Superman».
7. Conferència «Violència de gènere, dones maltractades i dansa».
8. Edició i garantia d’accessibilitat de documents.
9. Servei informatiu i d’atenció a les violències masclistes dirigit a la població jove.
10. Conceptualització de la violència obstètrica.
11. Girona ciutat lliure de violències sexuals.
12. Les violències masclistes en les dones majors: una aproximació feminista i 

interseccional.
13. Diagnosi sobre l’abordatge de les violències sexuals a Catalunya Central.
14. Campanya «Som fortes i valentes».
15. Ampliació de la prestació de servei de l’Institut Català de les Dones, que in-

corpora la perspectiva de gènere, per orientar i assessorar psicològicament i jurídi-
cament a les dones de Catalunya, especialment aquelles que es troben en situacions 
de violència masclista.

16. Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes.
17. Disseny MOOC sobre Comunicació, gènere i eradicació de la violència mas-

clista.
18. II Congrés Internacional per a l’eradicació de les violències masclistes.
19. Programa d’acompanyament a les professionals dels Serveis d’Informació i 

Atenció a les Dones.
20. Curs de formació «Introducció a l’abordatge de les violències sexuals».
21. Cursos de formació sobre «Abordatge en serveis generalistes d’homes que 

exerceixen la violència masclista contra les seves parelles».
22. Introducció a les violències masclistes en entorns digitals.
23. Disseny d’un micro curs sobre perspectiva de l’agressor.
24. Elaboració d’un estudi comparatiu de protocols per a l’abordatge de les vio-

lències masclistes en infància i joventut.
25. Curs de formació sobre introducció al trauma relacional complex en situa-

cions de violència masclista.
26. Cursos sobre violència masclista. Aspectes de la conducta violenta i perspec-

tiva de l’agressor.
27. Cursos sobre formació en universitats de comunicació.
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28. Formació sobre abordatge de les violències sexuals en l’oci nocturn.
29. Impressió de l’exposició itinerant «Lliures i sense por».
30. Commemoració dia internacional per l’eliminació de les violències cap a les 

dones.
31. Enregistrament i edició d’un vídeo commemoratiu del 25 de novembre: Lleida.
32. Enregistrament i edició d’un vídeo commemoratiu del 25 de novembre: Girona.
33. Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de Projectes 

per a l’eradicació de la violència masclista.
34. Subvencions a entitats locals de menys de 20.000 habitants.
35. Ampliació del Contracte Programa amb ajuntaments de més de 20.000 ha-

bitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, per incrementar els serveis 
d’informació i atenció a dones.

36. Inserció de publicitat en línia de la campanya #AgafaelGuant, infants i joves 
lliures de violències masclistes.

37. Inserció de mitjans per a la difusió de la Campanya de sensibilització «Ni 
agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes».

38. Anunci del servei 900900120 en un número especial de la revista Crític.
39. Producció de mascaretes sanitàries amb missatges contra les violències mas-

clistes.
40. El món lila a l’escola: projecte prevenció violències masclistes en educació 

primària.
41. Campanya per unes Terres de l’Ebre lliures de violències sexuals.
42. Contractació de personal per dur a terme projectes finançats amb fons del 

Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Departament d’Educació
43. Tallers a alumnat i famílies en centres educatius.
44. Formació a professorat en prevenció de violència masclista.
45. Elaboració de materials sobre prevenció de la violència masclista i igualtat de 

gènere per a persones adultes.
46. Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista entre 

l’alumnat.
47. Pla Les escoles lliures de violència.

Departament d’Interior
48. Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
49. Enquesta de victimització sobre les violències sexuals a Catalunya.
50. Accions d’informació, seguiment, sensibilització i anàlisi en matèria de vio-

lència de gènere a càrrec de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
51. Accions formatives i de recerca a càrrec de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya.

Departament de Justícia
52. Formació específica en violència masclista.
53. Recerca específica en violència masclista.
54. Projecte UVFI (Unitats de Valoració Forense Integral) (2a fase).
55. Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte (SAVD) en seu judicial.
56. Tallers per a l’abordatge i la prevenció de la violència de gènere dirigits a menors 

i joves internats en els centres de justícia juvenil o atesos pels equips de medi obert.
57. Sessions de supervisió externa per a l’anàlisi de casos de violència de gènere 

destinades a professionals de justícia juvenil, de centres educatius, d’equips de medi 
obert i d’equips tècnics.

58. Píndoles formatives de sensibilització i suport a l’execució de Treballs en Be-
nefici de la Comunitat.

59. Violència sexual des d’una perspectiva de gènere.
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60. Teràpia amb animals.
61. Dones que dansen. Apoderament de les dones i vinculació amb entitats exter-

nes mitjançant la bio dansa. Acompanyament en l’externalització.
62. Flamenc terapèutic.
63. Realitat virtual per a víctimes i agressors.
64. Elaboració participada d’un programa d’intervenció amb homes que exer-

ceixen violència masclista per aplicar en Medi Obert per als centres penitenciaris.
65. Programa de prevenció d’actituds masclistes.
66. Intervenció per a agressors sexuals infantils i pedòfils que compleixen mesu-

res de privació de llibertat.
67. Obres de teatre amb debat posterior sobre la temàtica de la discriminació i la 

violència de gènere.
68. Coaching a professionals que treballen en intervenció de violència de gènere.
69. Supervisió de casos d’èxit i de reincidència vinculats amb la violència de gènere.
70. Assessorament per a professionals de serveis penitenciaris que poden fer in-

tervenció especialitzada amb agressors sexuals infantils i pedòfils que compleixen 
mesures de privació de llibertat.

71. Elaboració d’un manual per a l’atenció i derivació dels homes que exerceixen 
violència masclista als serveis especialitzats de la comunitat.

Departament de Salut
72. Projecte per a la detecció d’homes que agredeixen i de dones en situació de 

violència masclista ateses en centres de la xarxa d’atenció a les drogodependències.
73. Projecte de prevenció de les violències sexuals en l’àmbit de drogues.
74. Anàlisi de les situacions de violència masclista en persones amb addiccions 

o problemes de Salut mental durant la pandèmia de COVID.
75. Identificació dels municipis adscrits a diferents regions administratives (ve-

gueries, policials i sanitàries) per a la preparació de l’Enquesta de Violències Mas-
clistes de Catalunya.

76. Plantejament del disseny mostral de l’Enquesta de violència masclista de Ca-
talunya 2021.

77. Validació de les preguntes de salut i determinants socials de l’Enquesta de 
Salut de Catalunya per a la transposició d’una enquesta presencial a una telefònica 
i / o telemàtica.

78. Celebració Seminari Web: La salut de les dones en situació de violència mas-
clista: identificació de necessitats bàsiques per a una atenció adequada.

79. Coordinació interdepartamental del model d’atenció a la salut de les dones 
que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles a 
Catalunya.

80. Elaboració d’un qüestionari per realitzar una enquesta a professionals de la 
salut sobre l’atenció de les dones en situació de violència masclista.

81. Suport per a la redacció de la versió definitiva del Model d’atenció a la SA-
LUDDE les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la de 
llurs fills i filles, a Catalunya.

82. Revisió del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de 
la salut a Catalunya (2010) i adaptacions al model d’atenció a la salut de les dones 
que viuen o han viscut situacions de violència masclista a Catalunya (2020).

83. Bases per al disseny d’una eina de cribratge oportunista amb una revisió prè-
via de les existents a Catalunya, estatals i internacionals.

84. Efecte de les desigualtats de gènere i les violències sexuals en la vulnerabili-
tat davant les infeccions de transmissió sexual en dones joves a Catalunya.

85. Estudi de prevalença d’antecedents de violència de gènere a població peni-
tenciària femenina.

86. Suport dels serveis de salut mental per a l’atenció de les dones en situació de 
violència masclista en el marc de la pandèmia de COVID-19.
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87. Elaboració de materials de consulta virtual per donar suport als professionals 
d’atenció de menors testimonis de violència. Escolta’m («Escolta»).

88. Socialització del nou Model de política pública d’atenció a les dones en situa-
ció de violència masclista, dels seus fills i filles.

89. Bases per a la convocatòria de bones pràctiques del nou Model de política 
pública d’atenció a les dones en situació de violència masclista, dels seus fills i filles.

90. Estimació del cost econòmic del nou Model de política pública d’atenció a les 
dones en situació de violència masclista, dels seus fills i filles.

91. Estimació del cost benefici social del nou Model de política pública d’atenció 
a les dones en situació de violència masclista, dels seus fills i filles.

92. Estratègia i accions de comunicació del nou Model d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista, dels seus fills i filles.

93. Avaluació econòmica de la implantació del programa TEVI.
94. Elaboració de materials per a la formació de professionals en l’atenció al col-

lectiu de dones discapacitades víctimes de violència masclista.
95. Formació de professionals ASSIRs i professionals de «Salut i Escola» en 

l’atenció a joves i adolescents per abordar la violència masclista.
96. Projecte ADONA’T de prevenció i atenció a dones víctimes de violència 

masclista en contextos de prostitució.
97. Sexus: Promoció de la salut sexual adreçada a la població jove a través de la 

prevenció de les violències masclistes i LGTBI fòbiques.
98. Projecte «Tenint cura dels seleccionats. El meu espai».
99. Formació en línia sobre millora de l’atenció a casos de violència masclista 

per a professionals sanitaris.
100. Producció de material formatiu en línia via web o mòbil, sobre com afron-

tar la violència masclista sobre el col·lectiu LGBTI + per a professionals sanitaris.
101. Activitat formativa Arts in health «Atles del laberint de la violència masclis-

ta». Millora de la comunicació dels professionals sanitaris en contextos de violència 
masclista a través de la interacció amb l’art.

123. Accions comunicatives de difusió a territori de la formació adreçada al col-
lectiu dels i les professionals de l’àmbit de la salut.

103. II Jornada de sensibilització de Violència Masclista per a professionals de 
l’Institut Català de la Salut.

104. Disseny d’eina screening i cribratge psicopatològic en dones a la presó.
105. Assistència tècnica: Anàlisi de tipologies de solucions aplicades
106. Assistència tècnica assetjament sexual

Departament d’Empresa i Coneixement
107. Accions de les universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Ins-

titució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes 
innovadors de sensibilització i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i 
altres violències masclistes i realitzar formació i projectes d’estudis i mesures per a 
l’eliminació de conductes masclistes en la comunitat universitària.

108. Beques INDOVIG, per al foment i impuls de la innovació docent en matè-
ria de violència de gènere amb capacitat transformadora i contractació d’un/a tèc-
nic/a de gestió.

Departament de Territori i Sostenibilitat
109. Difusió i sensibilització de les actuacions d’habitatge específiques per a do-

nes en situació de violència de gènere.
110. Prestacions econòmiques d’especial urgència per a dones en situacions 

d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
111. Subvenció per a dones víctimes de violència de gènere.
112. Assessorament, formació i suport en matèria d’habitatge per atendre els ca-

sos de violència de gènere.
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
113. Programa de formació i assessorament en gènere i violències masclistes per 

a professionals de joventut «3 voltes».
114. Prevenció de violències masclistes i sexuals per a persones joves.
115. Elaboració i difusió d’eines i recursos per als professionals de joventut i per 

a joves, per impulsar les relacions igualitàries i la prevenció de violències de gènere 
entre les persones joves.

116. Incorporació de la perspectiva de la interseccionalitat i les violències de gè-
nere a la xarxa nacional d’emancipació juvenil.

117. Programa «Tabú, tu tries què t’hi jugues!».
118. Impuls de mesures i iniciatives dirigides a l’atenció de l’adolescència en ca-

sos de violències de gènere.
119. Impuls de la recerca sobre la violència masclista en l’àmbit de la joventut.
120. Programa de tallers de prevenció de les violències masclistes en centres 

d’educació secundària «revoluciona el gènere».
121. Protocol equipaments.
122. Creació de continguts monogràfics.
123. Vinils per a la comunicació no sexista.
124. Tallers sobre coeducació.
125. Els equipaments cívics com espais de cures.
126. Formacions per a professionals.
127. Dossier pedagògic punts òmnia.
128. Celebració del 8 de març.
129. Cicle webinars la prevenció de les violències masclistes a la infància i ado-

lescència.
130. Cicle webinars construint espais lliures de violències masclistes.
131. Campanya violència de gènere i dones majors.
132. Material de sensibilització.
133. Conferències per a la promoció del joc coeducatiu i material de sensibilit-

zació sobre joc educatiu.
134. Unitat integrada d’atenció a les víctimes d’abús sexual.
135. Centre d’emergència «l’olivar».
136. Servei de pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys.
137. Prevenció i abordatge de la violència masclista en l’àmbit laboral i del tre-

ball remunerat.
138. Formació i materials per a la igualtat de gènere i la prevenció i abordatge de 

les violències masclistes en l’àmbit de l’educació en el temps lliure.
139. Formació de prevenció, detecció i intervenció en casos de violència masclis-

ta per a professionals del sistema català de serveis socials.
140. Formació per a la prevenció, detecció i intervenció amb homes que exercei-

xen violències masclistes en el sistema català de serveis socials.
141. Elaboració i edició d’un manual d’intervenció en casos de violència masclis-

ta per a les professionals del sistema català de serveis socials.
142. Elaboració del contingut de la formació i desenvolupament de formacions 

webinar per a la prevenció, detecció i intervenció de violències masclistes amb do-
nes majors, dones discapacitades i dones amb problemes de salut mental.

143. Dispositiu d’atenció urgent per a dones en situació de violència masclista i 
els seus fills i filles a càrrec.

144. Programa per a la prevenció i abordatge de la violència de gènere de Cata-
lunya en els àmbits laboral, social i comunitari.

145. Nous serveis d’intervenció especialitzada.
146. Nous serveis d’acollida substitutoris de la llar.
147. Reforç de professionals en els serveis d’intervenció especialitzada.
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148. Campanya de comunicació dirigida a dones migrades víctimes de violència 
de gènere.

149. Formació a joves d’origen migrant sobre les noves masculinitats com pre-
venció de la violència masclista.

150. Equip de professionals de prevenció de la violència masclista a dones mi-
grades.

151. Implementació del protocol de prevenció del matrimoni forçat (SIMC).
152. Formació per l’apoderament de dones migrades com prevenció de la vio-

lència masclista.
153. Formació dels professionals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) en l’atenció a les demandants d’ocupació en situació de violència masclista.
154. Assistència tècnica per al personal professional de les oficines d’ocupació 

especialitzat en l’atenció a les persones demandants d’ocupació en situació de vio-
lència masclista.

155. Formació experimental en metodologies d’abordatge de la violència mas-
clista. Instruments per a la prevenció de les pràctiques d’abús en joves.

156. Servei d’interpretació i traducció en les oficines d’ocupació per a l’atenció a 
dones estrangeres en situació de violència de masclista.

157. Materials de comunicació de la xarxa de les oficines d’ocupació per a l’aten-
ció a les dones en situació de violència masclista i dels programes d’ocupació juvenil.

Actuacions 2021
Departament d’Igualtat i Feminismes
Institut Català de les Dones
1. Programa d’acompanyament a les professionals dels Serveis d’Informació i 

Atenció a les Dones.
2. Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de Projectes per 

a l’erradicació de la violència masclista.
3. Ampliació del Contracte Programa amb ajuntaments de més de 20.000 habi-

tants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, per a incrementar els serveis 
d’informació i atenció a les dones (SIADS).

4. Programa d’acompanyament grupal a dones usuàries dels Serveis d’Informa-
ció i Atenció a les dones.

5. Curs de formació «Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes.
6. Curs de formació «Introducció a l’abordatge de les violències sexuals».
7. Curs de formació sobre atenció telefònica en l’abordatge de la violència mas-

clista, disponibles, accessibles i conscients.
8. Curs de formació sobre dones amb discapacitat funcional i les violències mas-

clistes.
9. Curs de formació sobre abordatge en serveis generalistes d’homes que exercei-

xen la violència masclista contra la seva parella.
10. Curs de formació sobre violència masclista. Aspectes de la conducta violenta 

i perspectiva de l’agressor.
11. Curs de formació sobre violència masclista envers dones grans.
12. Curs de formació «Introducció a les violències masclistes en entorns digitals».
13. Elaboració de continguts i activitats d’aprenentatge del mòdul 7 del curs de 

Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes.
14. Sessió webinar sobre la Llei 17/2020 del 22 de desembre, de modificació de 

la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
15. Elaboració de material audiovisual i d’aprenentatge i realització del MOOC 

sobre comunicació, gènere i violències masclistes.
16. Anàlisis de l’assistència sanitària durant l’embaràs, part i postpart en la de-

marcació de Girona. Programa d’intervenció cap a un model d’atenció maternal res-
pectuosa lliure de violència obstètrica.

17. Conseqüències del consum de prostitució.
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18. Anàlisi de la situació de les dones víctimes de violència de gènere en la pro-
víncia de Lleida durant la pandèmia de la Covid19. Estratègies de resistència i supe-
ració desenvolupades segons edat i lloc de residència.

19. Elaboració de document executiu de l’estudi: «Les violències masclistes en 
dones grans: una aproximació feminista i interseccional», per a la seva difusió i di-
vulgació.

20. El món lila «Projecte de prevenció de les violències masclistes per a menors 
i les seves famílies».

21. Servei d’atenció a les violències masclistes en línia dirigit a adolescents i jo-
ves de fins a 30 anys.

22. Contractació de personal en l’Institut Català de les Dones per a portar a ter-
me projectes finançats amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes
23. Sistema de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista i els 

seus fills i filles a càrrec.
24. Consolidació de la Xarxa d’Atenció i recuperació Integral per a dones en si-

tuació de violència masclista.
25. Convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de prevenció i lluita 

contra la violència masclista, d’entitats de l’àmbit de les polítiques socials.

Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme
26. Programa de prevenció i abordatge de la violència masclista a dones migrades.

Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs
27. Subvencions a projectes i activitats per a entitats sense ànim de lucre per 

projectes de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral i del treball re-
munerat.

Departament d’Interior
28. Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
29. Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya, 2019 i Enquesta de violèn-

cies masclistes de Catalunya, 2021.
30. Accions d’informació, seguiment, sensibilització i anàlisis en matèria de vio-

lència de gènere a càrrec de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
31. Accions formatives i d’investigació a càrrec de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya.

Departament de Justícia
32. Formació específica en violència masclista.
33. Investigació específica en violència masclista.
34. Premis de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.
35. Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte (SAVD) en seu judicial.
36. Píldores formatives de sensibilització i suport a l’execució de Treballs en Be-

nefici de la Comunitat.
37. Anàlisis de procediments Assessorament Tècnic Penal i Justícia Restaurativa.
38. Coaching per a professionals vinculades a la violència de gènere.
39. Relacions interpersonals en un món canviant.
40. Teràpia amb gossos: Programa gossos i lletres.
41. Representacions teatrals a càrrec de la companyia Las Fritas.
42. Representació de l’obra «La calle es nuestra. ¡Que se note!».
43. Estratègies per un model de parella sostenible.
44. Expressió corporal i benestar per a les dones.
45. Estratègies d’apoderament per a les dones del segle xxi.
46. Servei especialitzat en la prevenció i desistiment de la violència sexual contra 

nens, nenes i adolescents.
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47. Informació i orientació telemàtica a víctimes de delictes de violència de gènere.
48. Realitat virtual en intervenció de violència de gènere.

Departament de la Presidència
Consell Català de l’Esport
49. Vídeos de sensibilització contra les violències sexuals a l’esport.
50. Presentació formativa de la guia i vídeo «La violència sexual en l’esport: De 

què parlem?».
51. Jornada formativa virtual «La Llei Orgànica de protecció integral a la infàn-

cia i l’adolescència enfront de la violència i les implicacions en l’àmbit esportiu».
52. Curs formatiu «(Re)conèixer, parlar i actuar front la violència sexual en l’esport».
53. Taller «Elaboració de Protocols enfront de l’assetjament sexual en entitats 

esportives».

INEFC
54. Acciones de sensibilització en motiu del 8M i el 25N.
55. Curs «Noies i dones víctimes de violència masclista en la comunitat univer-

sitària».
56. Formació «PerFormar millors persones».
57. Curs «Violències sexuals en l’esport: nivell bàsica».
58. Taller «Investigació sobre violències sexuals en l’esport».

Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
59. Assistència tècnica per a la posada en marxa de mesures per a la prevenció 

de l’assetjament al transport públic.
60. Mobilitat i seguretat. Victimització i percepció de seguretat al transport públic.

Departament d’Universitats i Recerca
61. Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalu-

nya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, les universitats públiques 
i privades catalanes i la Fundació Institució dels Centres d’Investigació de Catalu-
nya (I-CERCA) per a desenvolupar projectes innovadors de sensibilització i preven-
ció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, discriminació per raó de gènere i altres 
violències masclistes i realitzar projectes d’estudis i mesures per a l’eliminació de 
conductes masclistes en la comunitat universitària.

Departament de Salut
62. Reforç puntual dels serveis de salut mental per a l’atenció a dones que pa-

teixen trastorns psicològics per agressions o maltractament per violència masclista.
63. Elaboració de materials de consulta virtual per donar suport als professionals 

d’atenció de menors testimonis de violència. Escolta’m.
64. Formació de professionals referents en violència masclista als Centres de 

Salut Mental.
65. Elaboració Guia per a la prevenció de la violència de gènere en el marc de 

l’aplicació de tallers i activitats de prevenció de les ITS i d’educació sexo afectiva 
per a joves.

66. Elaboració Guia d’educació sexual i prevenció de violències masclistes per a 
professionals de l’àmbit socioeducatiu (Diversex).

67. Aportacions al «Model d’atenció a la salut de les dones que viuen o han vis-
cut situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles, a Catalunya (2021)»: 
document de suport que permeti incorporar tres línies de treball específiques, una, 
respecte a els homes agressores, i una altra, en l’atenció als fills i filles víctimes de 
violències masclistes; i, la tercera, en l’acompanyament singular en el procés de re-
cuperació, d’acord amb l’etapa del cicle de vida de les dones.

68. Estratègia d’atenció a la salut de les dones que pateixen o han patit violència 
sexual, exercida en qualsevol dels àmbits i en totes les seves manifestacions.
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69. Avaluació de la no vulneració dels drets sexuals i reproductius de les dones 
al sistema de salut com a forma de violència masclista.

70. Disseny del pla d’implementació del «Model d’atenció a la salut de les dones 
que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles, a 
Catalunya (2021)» i definició de les metodologies d’aplicabilitat i de la proposta de 
calendari..

71. Desenvolupament del procés de detecció i atenció de la salut de les dones i 
sistematització i incorporació en la història clínica.

72. Pla de formació de violència masclista en l’àmbit de la salut: coneixements, 
capacitats i actituds que deuen tenir els i les professionals de l’àmbit de la salut per 
poder realitzar la pràctica assistencial, tenint en compte els valors i principis del 
mateix Model.

73. Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en l’atenció a la salut en 
situacions de violència masclista.

74. Qüestionari sobre salut i violències masclistes.
75. Jornada de treball en el marc dels actes de commemoració del 25 de novem-

bre, Dia internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones.
76. Pla de comunicació del Model d’atenció a la salut de les dones en situació de 

violències masclistes: diferents missatges formals a diferents col·lectius.
77. Creació d’un repositori de protocols, guies i altres documents relacionats amb 

la detecció, atenció de les violències masclistes en l’àmbit de la salut elaborats pels 
centres del SISCAT.

78. Anàlisis basal a partir de les dades disponibles i de l’enquesta a professionals 
de la salut (medecina, infermeria i treball social) com a referència per a l’avaluació 
posterior a la implementació.

79. Elaboració d’una guia per a l’elaboració dels plans d’actuació per a l’abordat-
ge de la violència masclista en què recullen els actius dels territoris, els circuits de 
derivació, els recursos, tenint en compte els valors i principis del Model.

80. Elaboració de materials en línia per a la capacitació de professionals del sis-
tema de salut en l’abordatge de la Violència Digital en adolescents.

81. Elaboració de materials per a la capacitació de professionals sociosanitaris en 
l’abordatge de la violència de gènere en dones grans.

82. Projecte per a la detecció d’homes que agredeixen i de dones en situació de 
violència masclista ateses a centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències 
(XAD).

83. Jornada de bones pràctiques en l’atenció de la salut de les dones que viuen o 
han viscut situacions de violència masclista.

84. Formació a professionals del sistema de salut sobre violència masclista a tra-
vés de realitat virtual immersiva.

85. Formació a través de diversos cursos sobre com afrontar la violència masclis-
ta contra les dones i contra els col·lectius LGBTI des de l’entorn sanitari.

86. Formació per al desplegament del Protocol d’actuació enfront del maltrac-
tament en la infància i adolescència que inclou un apartat específic violència mas-
clista.

87. Programa Atles del Laberint en violència masclista «Arts in Health».
88. Jornada Els distints rostres de la violència masclista.
89. Curs sobre violència sexual «Bona pràctica en l’atenció a la violència sexual. 

Model integrador de l’Hospital Clínic de Barcelona».
90. Formació de referents d’igualtat en matèria de violència masclista.
91. Formació sobre el protocol de cribratge psicopatològic en dones preses.
92. Formació sobre l’atenció de les violències masclistes als serveis de salut a 

través de la teatralització.
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Departament d’Educació
93. Tallers a alumnat i famílies en centres.
94. Formació al professorat en prevenció de la violència masclista.
95. Pla les escoles lliures de violències.

Departament de Drets Socials
96. Suport al teixit associatiu per impulsar la igualtat d’oportunitats i la preven-

ció de violències masclistes.
97. L’educació en el temps lliure com a instrument per fomentar la igualtat de 

gènere i la prevenció de les violències masclistes.
98. Segell «aquí no caben les violències masclistes».
99. Formacions professionals.
100. Vinils per a la comunicació no sexista.
101. Campanya 8 de març.
102. Material de sensibilització.
103. Protocol equipaments.
104. Assessorament sobre violències masclistes, diversitat sexual i de gènere.
105. Unitat integrada d’atenció a les víctimes d’abús sexual.
106. Centre «L’Olivar».
107. Difusió, formació i sensibilització de les actuacions d’habitatge específiques 

per a dones en situació de violència de gènere.
108. Prestacions econòmiques d’especial urgència per a dones en situació d’emer-

gència en l’àmbit de l’habitatge.
109. Assessorament i suport per a dones en situació de violència de gènere per 

atendre les necessitats d’habitatge.
Pel que fa als recursos que s’estan destinant del PEVG durant l’any 2022:

Assignació inicial fons PEVG - consignació en el pressupost 2022

Igualtat i Feminismes (IFE) 3.306.598,60 € IFE - despesa corrent
1.296.288,73 € IFE - inversió 
2.670.000,00 € ICD

Presidència 15.000,00 € Consell Català de l’Esport
15.000,00 € INEFC

Empresa i Treball 450.000,00 €
Interior 350.000,00 €
Educació 600.000,00 €
Salut 600.000,00 €
Justícia 1.800.000,00 €
Alimentació i Acció Climàtica 30.000,00 €
Drets Socials 1.500.000,00 €
Recerca i Universitats 150.000,00 €
Cultura 30.000,00 €
Polítiques Digitals i Territori 150.000,00 €

Pel que fa a les subvencions finançades amb PEVG així com la relació d’entitats 
i projectes subvencionats per als anys 2020 i 2021:

Resolució PRE/1202/2020, de 2 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a 
la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la 
realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat 
efectiva de dones i homes durant l’any 2020

Entitat Acció

Grup de Periodistes Ramon Barnils Observatori de la cobertura de les violències 
masclistes als mitjans de comunicació 

Associació Promotora del Centre 
de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison

Projecte de centre La Bonne

Fascicle tercer
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Entitat Acció

Colectic, SCCL Wemin Raval - apoderament digital per a 
dones migrades

Casal de la Dona de Vila-Seca Descobriment i recolzament de dones 
escriptores catalanes actuals

Associació Rebobinart Wall Claim: Dones i Art Urbà

Oblates del Santíssim Redemptor Dona i prostitució: construint alternatives

DigitalFems (Associació) DatosContraelRuido.org

Do de pit Associació de Suport a la 
Lactància Materna

Difusió Lactància Materna i conciliació laboral

Associació de Famílies nombroses de 
Catalunya - FANOC

Projecte de mediació social a mares de 
família nombrosa

Associació Valentes i Acompanyades Projecte Valentes i Acompanyades

Coop d’Era, SCCLP Tallers per apoderar-se i analitzar el nostre 
entorn quotidià des d’una perspectiva de 
gènere en el territori rural

Associació Esportiva Riu i Muntanya Sort Lulu Love tour Sort 2020

Associació Moritz Projecte dones 2020

Associació Reintegra Elna. Dones amb veu. Acompanyem dones i 
mares soles

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec Espais d’apoderament per a dones del Pla 
d’acollida Poble-sec per a Tothom de la 
Coordinadora d’entitats del Poble-sec

Associació de Dones Marroquines 
i Catalanes

Apoderament de la dona i violència de gènere

Associació de Dones l’Espiga de 
Llardecans

Activitats de l’associació de Dones l’Espiga 
de Llardecans

Associació de Dones de Cabra del Camp Cultura i esport a l’abast de totes

Col·lectiu de Dones d’Alcover Sortida Cultural: Catalunya Miniatura i Poble 
Espanyol

Fundació Apado Guia’t

Associació Catalana de Llevadores Curs intervencions grupals en homes futurs 
pares

Assistència i Gestió Integral, FP ISAD. Atenció i Recuperació Dones en 
situació de violència masclista

Associació de dones l’Estany d’Ivars 
i Vallverd

Millora de l’autoestima i adaptació en el món 
rural

Associació Dones la Quartera Taller Gestió Emocional

Fundació Marianao Projecte d’acompanyament per a dones 
Atenea

Associació Punt de Referència Projecte Referents Dona

Recomana, Associació per a la promoció 
de les Arts Escèniques

Projecte de documentació: Col·lecció 
audiovisual Maria-José Ragué

Associació Hèlia, de suport a les dones 
que pateixen violència de gènere

Aida Comunitari (Abordatge Integral per a les 
Dones i el seu Apoderament)

Fundació Teresa Gallifa Apoderament de dones en situació de 
vulnerabilitat i els seus fills i filles

Ntlades Activitats a l’estiu d’arts escèniques a la 
comarca del Pallars Sobirà

Associació Dinamitzadora de la Xarxa 
Feminista

Resistències i alternatives eco feministes des 
del diàleg Intergeneracional

iQcoop, SCCL Infografies per a la igualtat

Associació de Dones l’Esbarjo Forma’t, connecta’t i fes salut

Fundació Privada Catalana Comtal Projecte d’acompanyament de dones en 
situació de vulnerabilitat

Associació Salut i Família Detecció i atenció psicosocial precoç a dones 
vulnerables víctimes de la violència de parella
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Entitat Acció

Pandora: Recursos per la Igualtat i la no-
discriminació de les dones

Programa de tallers per l’apoderament i 
promoció de les dones i cicle de tallers per 
la visibilització i apoderament de les dones 
lesbianes, bisexuals i pansexuals

Associació Cultura Tretze Espai d’Apoderament de Dones Migrades

Fundació Victoria de los Ángeles Lied Festival Victoria de los Ángeles - LIFE 
Victoria Barcelona 2020

Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de Lleida (Coell)

Promoure la igualtat efectiva entre homes i 
dones en la negociació col·lectiva 2020

Club Bàsquet Castelldefels Impuls i consolidació de la secció femenina 
del Club Bàsquet Castelldefels

Fundació Privada Sant Andreu de 
Castellcir

Sexualitat, apoderament i llibertat de les 
dones de la residència contra la violència 
masclista 

Associació Multisectorial d’Autònoms de 
la Província de Lleida

Servei d’assessoraments Professional a la 
Dona Autònoma

Club Futbol Sala Linyola Promoció de l’esport femení arreu de la 
província de Lleida i Catalunya

Organitzacions Empresarials de Lleida, 
Fundació Privada

Projecte d’assessorament per a la confecció, 
revisió, implantació i registre de plans 
d’igualtat a les empreses

Associació Dones No Estàndards Les No Estàndards Actuem: Servei 
d’Eradicació de la Violència de Gènere 
i d’Intervenció Psicosociolaboral de les 
Dones amb Discapacitat«. Acompanyament 
a les dones en el procés per sortir-se de la 
violència. Formem i integrem laboralment a 
les nostres

Associació Dones Verge del Pedregal Promoció, projecte, activitats de les dones de 
El Talladell i excursió 

Associació de Dones l’Estel de Vilanova 
de Segrià

Activitats per promoure la cultura i la igualtat 
de gènere

Fundació Privada Utopia Incuba Dones Barcelona i TIC’S

Col·lectiu de dones de Vila-rodona Sortida a BNA

Col·lectiu de dones de Nulles Taller de memòria, classes de mobilitat, 
sortida cultural

Grup de Dones Rurals/AAVV Partida 
Grenyana

Celebració del dia de la dona rural (concert 
de música)

Espai Coneix, SCCL Fem camí plegades

Sindihogar/Sindillar Cuinant polítiques poètiques

Associació de Dones Ca l’Aurelia Ajuda integral contra la violència masclista

Si Dona, servei integral a la dona Apoderament de la dona a les diferents 
etapes de la vida: abordatge grupal amb 
enfocament preventiu

Associació de Dones de Vila-Sana Millors i control de la dona ampliació de 
coneixements culturals

European Network of Women of African 
Descent

Empoderamiento de mujeres en situación de 
exclusión social

Associació de Dones Punta Rodona de 
Bítem

Material per minimitzar l’impacte del 
distanciament en els cursos i tallers 

Centro minusvalido fisico (CEMFIS) La discapacitat no ens limita, no ho facis tu

Federació d’Associacions de Dones de 
les Garrigues

La cultura ens fa presents

Associació de Dones de Fondarella Cultura en clau de dones

Associació de Dones Les Llobes del 
Vilosell

Zumba i aiguagym

Talent Femení, Associació Empresarial Terra, vine i dona

Col·lectiu de Dones Bàrbara Projecte: «Valora’t 2020»
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Entitat Acció

Fòrum Empresarial del Gran Penedès Congrés i trobada anual de Dones d’Empresa 
6a edició

Fundació Lluïsa Oller «A Viver de Bell-lloc totes i tots iguals»

Fundació Privada Guné Recreem el món - El nostre cos, el nostre dret

Associació El Mundo de los ASI Taller GAM 2020 per persones supervivents 
d’abús sexual infantil

Donabalafia Associació Mesures higièniques per la prevenció de les 
malalties i la cura en les dones 

Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat

Entre Joves– Espai de gènere.

Associació de Dones l’Esclat Activitats: Xerrades, tallers i sortida a una 
representació teatral o AUDICIÓ 

ARA Associació de Serveis i Formació 
Socioeducativa

Amb veu i nom de dona. Teixint Xarxes amb 
Dones.

Xarxa Europea de Dones Periodistes Beijing+25: Consolidant els drets de les dones

Unió de Pagesos de Catalunya Visibilització laboral de les dones al sector 
agrari

Associació in via Projecte Desdèmona

Unió Sindical Obrera de Catalunya Promoure la igualtat efectiva entre homes i 
dones i prevenir qualsevol tipus de violència 
masclista 

Federació d’Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme

Impuls, promoció i dinamització del treball en 
xarxa

Associació d’Afectats de Fibromiàlgia, 
Fatiga Crònica i Sensibilitat Química 
Múltiple

Grup de suport psicològic telemàtic per a 
dones amb Sensibilitat química múltiple 

Associació de Dones Nèvia Programa d’activitats de l’associació de 
dones Nèvia

Unió General de Treballadors de 
Catalunya

SIAM, Servei d’Informació, Assessorament i 
Mediació per a dones

Associació de Dones «la Tortada» de la 
Fatarella

Terraltines. El rostre femení de la Terra Alta

Suds. Associació de Solidaritat i 
Cooperació

Trencant el relat patriarcal a través de la 
fotografia

Almena Cooperativa Feminista, SCCL De l’experiència al relat comú: Guia per 
incorporar la perspectiva feminista en 
cooperatives i altres empreses de l’ESS

Observatori del Tercer Sector i la societat 
civil

Tercer Sector: l’arena política de les dones

Associació de Dones Junieta Projectes encaminats a potenciar la formació i 
el desenvolupament personal de les dones 

Candela Acció Comunitària i Feminista 
SCCL

Un curs propi: projecte de formació i 
acompanyament tècnic accessibles en l’àmbit 
de la prevenció de les violències masclistes.

Associació Parkinson Terres de l’Ebre Apoderament de dones diagnosticades de 
Parkinson amb atenció psicològica i social

Xarxa de Dones per la Salut La Xarxa de Dones per la Salut: connectant i 
apoderant les dones en salut

Associació recreativa per l’esport i la 
cultura

Cursos de monitora d’activitats de lleure 
infantil i juvenil

Associació de Dones dels Alamús 30 anys implicades en la igualtat de gènere

Amics de Ravensbrück Visibilització de lluita de les dones de 
Ravensbrück

Associació Sheleader Eines online pel creixement professional, 
digitalització i igualtat a l’àmbit laboral de les 
dones.

Associació de periodisme Fora de 
Quadre

Cicle de Cinema i Drets Humans: sessions 
contra la violència masclista
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Associació Promotora de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya

Dones Visuals Pla d’Acció 2020

Club Patí Independent 8 Rodes (CPI La 
Sagrera)

Apoderament de les nenes i de les joves a 
través de l’esport. Projecte Participa

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Escoltisme amb mirada feminista

Càritas Diocesana de Girona Pretaller de neteja en serveis de proximitat

Dones en Xarxa Projecte: Promoció de les dones a l’àmbit 
digital

Associació de dones de Móra d’Ebre Bust de la dona amb peu de suport i pintada

Associació de Dones Pou de l’Or de 
Bellvís i els Arcs

Dones, cultura, salut i lleure

Associació de dones de Jesús Activitats dirigides a les dones

Assemblea de Cooperació per la Pau Nosaltres creem: unides contra la 
discriminació de gènere al Districte de Sants-
Montjuïc

Associació Sinergies Projecte Gea: APP per acompanyar, formar 
i donar suport a dones en risc de Violència 
Masclista

Associació de Dones ALBADA del Pla 
d’Urgell

La força de les dones

Associació Teràpies Holístiques, Espai 
Sacra

Programa d’inserció social, per a Dones en 
risc.

Associació EXIL Programa d’atenció integral (mèdic-psico-
social·laboral) per a dones immigrades 
víctimes de violència masclista (i els seus fills/
es) i altres violacions dels DDHH.

Associació per a les Nacions Unides Campanya Plataforma virtual «Els drets 
humans de les dones: font de vida»

Associació Dones Juristes Suport jurídic gratuït a dones que pateixen 
violència masclista

Fundació pel Suport Social Solidari Prevenció de situacions de violència i millora 
de les condicions de salut en les persones 
que exerceixen la prostitució a la comarca 
d’Osona

Red de Solidaridad para la 
Transformación Social (Reds)

Dones, treball i conciliació familiar: les 
desigualtats de gènere de l’economia de les 
cures

Associació per a la Salut Familiar i 
Comunitària Ventijol

Aulina

Fundació Vicki Bernadet Atenció psicològica, social i jurídica per a 
dones víctimes d’abús sexual infantil

Associació de Dones Duesaigües Gimnàstica terapèutica per a dones de totes 
les edats

Esclat, Associació Solidaritat i Servei 
Santa Teresina

Tallers/cursos per a dones vulnerables

Associació de Dones l’Olivera Arbequina Activitats 2020

Associació de Dones Boixerola Gimnàstica de manteniment

Fundació Maria Raventós Trencant el cercle d’exclusió: acompanyament 
materna infantil per a dones joves

Associació Gitana de Dones Drom Kotar 
Mestipen

Curs oficial de monitora de temps de lleure 
infantil i juvenil

Associació de Paraplègics i Discapacitats 
Físics de Lleida

Eduquem en positiu (programa per a la 
promoció de la igualtat entre homes i dones, i 
la prevenció de la violència de gènere) 

Genera Integras, trata. Projecte de detecció i atenció 
integral a dones que exerceixen prostitució en 
situació de violència masclista
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Associació Saó Prat Treball en Femení

Dones amb Empenta Amb empenta cap a la igualtat

Federació Catalana Entitats contra el 
Càncer (FECEC)

Promoció de la salut de les dones en l’àmbit 
oncològic, participació en el teixit associatiu i 
reinserció laboral

Associació Fem Pedagogia per una vida 
digna per a tothom

Estàs acompanyada: Suports per a la inserció 
laboral de dones que encapçalen famílies 
monoparentals

Xarxa de Dones emprenedores de Sant 
Cugat XDESC

Participació activa per la Igualtat 
d’oportunitats

Sida Studi Programa Evalua i Repositori online de dades 
sobre violències masclistes a Catalunya, 
Espanya i Europa

Associació Conexus, atenció, formació i 
investigació psicosocials

PUC-Programa per a les Universitats Contra 
les violències masclistes

Fundació Institut de Reinserció Social FILS-VM (Servei d’atenció als i les joves 
en situacions de violència masclista i/o 
vulnerabilitat)

Associació Meva Diverses i apoderades

Dones d’Arrel de Tàrrega Homenatge a una targarina per la seva 
trajectòria laboral

Associació Dones del Món Rural. 
Pageses i Ramaderes de Catalunya

Projecte de re valorització de les dones dins 
del sector primari 2020 - 2023

Associació de dones creixent juntes 
Pedraforca

Memòries, vivències i realitats de les dones 
de Saldes

Federació d’Associacions de Mares i 
Pares de Catalunya (FaPaC)

Elila’t. Projecte d’educació feminista

Associació Acció Social Montalegre Suport i acompanyament a mares amb fills/es 
menors de 12 anys I en situació de pobresa 
del barri del Raval

Avantebre, SCCL No tapem les agressions sexuals

Associació Créixer en Moviment Transformant el conflicte en una oportunitat 
de convivència

Associació Dones Periodistes de 
Catalunya

Comunicar en femení. Les dones als càrrecs 
de direcció

Associació de Veïns de Badia del Vallés Per la lluita contra la violència i la desigualtat 
de les dones

Europa Sense Murs Acompanyament, apoderament i prevenció de 
la salut de dones treballadores de la llar

Associació Cultural per a la Cooperació Vibrart: plataforma virtual de suport 
emocional i físic post COVID

Centre d’Estudis Africans i Interculturals Dones d’Origen Pakistanès i indi: visibles i 
amb drets

Associació de Dones el Roure  La dona en la cultura 

Grup de Dones d’Ulldecona Tallers per a dones: desmuntant estereotips

Mujeres Palante Formació de dones promotores comunitàries 
antiviolència: juntes som més fortes

Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya DonaTIC

Associació Synusia Projecte: «Pensament i Acció Feminista. 
Llibreria Synusia 2020»

Associació Mars. Consultoria de Gènere Redefinir a l’adolescència

Associació Enruta’t Les joves construïm feminismes. Creació 
i consolidació d’assemblees feministes no 
mixtes en espais d’educació formal i no 
formal

Centre d’acollida ASSÍS Dones amb llar

Associació Dones Gitanes Tarragona 
Karing Vaxt

Romija thaj gadche Vaekripen Kotar Sastipen 
(xerrant entre dones sobre salut)
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ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament

Enllacem-nos per la Coeducació: Alumnat, 
famílies, mestres i altres

Fundació Adecco aDona’t 2020 Girona

Tortosa English Festival Association 1ST Tortosa English Women’s Footbal Cup

Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL 28a Mostra Internacional de Films de Dones 
de Barcelona

Associació Ca la Dona Ca la Dona, un espai de relació política 
feminista i d’acció feminista per a garantir els 
drets de les dones i apoderar-les

Associació Forgender Seal Índex de qualitat social, gènere i diversitat de 
Catalunya de l’àmbit educatiu (IQSGD Cat)

Associació Espai Dones Creatives, 
Associació Institució Ibars

Programa d’igualtat d’portunitats de dones 
en risc d’exclusió i nouvingudes, mitjançant la 
millora de la capacitat individual, estructural i 
laboral

Associació de Famílies Monoparentals Projecte global: de la cura a la inserció 

Federació de Dones del Baix Camp Facilitació al món digital

Associació Ella y el Abanico - Mujeres y 
menopausia

La Menopausia y la igualdad de 
oportunidades

Fundació Aroa (D)SALUT: Programa de Salut, cicles vitals i 
apoderament de les

El Nord de la Dona Empoderament de la dona

Associació Precarias, contra la 
Precarietat i per l’Empoderament

Grup de teatre Fòrum Fricandó: per a la 
igualtat des de la diversitat

Fundació Privada Sorli Programa de sensibilització, reflexió i 
formació sobre el paper de les empreses 
davant les violències masclistes

Associació La Contra, Contrabandistes 
de lletres

Cicle litarri «Amb lletra i puny de dona». 2a 
edició

Associació república TV De la mà de la Cultura

G360 Cartografies Humanes i Socials Visibilitzant les violències masclistes no 
visibles: Acompanyament en salut mental des 
de la perspectiva de gènere en el context 
post COVID

Fira Igualada Les dones a l’aviació - Aerosport

Associació de Dones Anjua Classes d’anglès amb professor nadiu

Associació l’Agència de Comunicació 
Feminista

Dones: Empoderant i ocupant l’espai digital

Col·lectiu de Dones Ginesta Publicació d’un llibre de Receptes

Heurística En xarxa contra l’odi

Combinats, SCCL Cosa de totes. Educació menstrual i 
emocional per a infants I adolescents

Associació de dones heura En defensa dels drets de les dones

Associació Juvenil Esquitx Esquitx per la igualtat d’oportunitats

Trama, SCCL Cultura contra la violència. Teixint xarxes 
contra els estereotips

Associació Les Fugitives Cicle Tardor Sala Siconi

Associació Hemnes Hemna Rurau: visibilitat, capacitació i igualtat 
efectiva

Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics 
Finestrelles

Millora de la qualitat de vida de les dones 
grans amb discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament de la Fundació Finestrelles 

Grup de Dones de la Bisbal Esquarterades

Atra Associació Actua dona

Associació Esportiva Pallars Impulsar l’esport femení (piragüisme i esquí) 
impartits per les dones



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 104

Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, 
la realització de polítiques d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (2020)

Ens local Objecte

Consell Comarcal de 
l’Alt Camp

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Anoia

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Bages

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Baix Camp

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Baix Ebre

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Baix Empordà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Baix Penedès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Berguedà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de la 
Cerdanya

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Ens local Objecte

Consell Comarcal del 
Garraf

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
les Garrigues

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Gironès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Maresme

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Moianès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Montsià

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de la 
Noguera

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal 
d’Osona

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Pallars Jussà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Priorat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

 Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

 Consell Comarcal de 
la Segarra

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Segrià

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Consell Comarcal de 
la Selva

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Solsonès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Tarragonès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de la 
Terra Alta

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal de 
l’Urgell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consorci Acció Social 
de la Garrotxa

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Consorci de Benestar 
Social del Ripollès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Conselh Generau 
d’Aran (*)

Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Badalona

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Barberà 
del Vallès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Blanes Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Calafell Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Cambrils

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Castelldefels

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament 
d’Esparreguera

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament 
d’Esplugues de 
Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Figueres

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Gavà Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Girona Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Granollers

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 
Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament d’Igualada Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Lleida Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Lloret 
de Mar

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Manlleu Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Manresa

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Martorell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Ajuntament del 
Masnou

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Ajuntament de Mataró Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Molins 
de Rei

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Montcada i Reixac

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Palafrugell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Pineda 
de Mar

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes

Ajuntament del Prat de 
Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Premià 
de Mar

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Reus Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Ripollet Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Rubí Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Sabadell

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Salou Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Salt Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Joan Despí

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Sitges Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Tarragona

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes

Ajuntament de 
Tarragona

Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Terrassa Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Tortosa Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Valls Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament del Vendrell Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Vic Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de 
Viladecans

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere
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Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 2. Igualtat efectiva de dones i homes
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Ajuntament de Vilassar 
de Mar

Fitxa 1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Fitxa 3. Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 en el marc del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere

Resolució IGU/1874/2021, de 14 de juny, a entitats que tinguin com a objectiu la 
realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat 
efectiva de dones i homes l’any 2021

Entitat Acc

European Network of Women of African 
Descent-Enwad

Projectes de lluita contra la violència 
masclista –prevenció, sensibilització i 
apoderament de dones afrodescendents en 
situació d’exclusió social

Associació de Dones ALBADA del Pla 
d’Urgell

Amb nom de dona 

Associació de Dones les Aguedes Dona com a eix fonamental en el món de la 
pagesia

Associació d’Afectats de Fibromialgia, 
Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple

Activa’t! Fisioteràpia per a síndromes de 
sensibilització central

Adresam Asociación por los Derechos 
Reproductivos y la Salud Maternoinfantil. 
Dona llum, Associació Catalana per un Part 
Respectat

Autonomia i consentiment informat en 
l’embaràs i la setmana mundial del part 
respectat 2021

Associació Cultura Tretze Metamorfosi Social en Femení

Fundació Apado Guia’t

Associació Recreativa per l’Esport i la 
Cultura

Formació de monitores d’activitats en el 
lleure educatiu infantil i juvenil

Associació El Racó dels Robotaires Noies ROBOCAT i ROBOCAT Inclusiva

Associació Cuida la Vida Dones que Dansen dins i fora dels centres 
penitenciaris. Apoderament a través del 
moviment

Col·lectiu de dones de Nulles Excursió Cultural a la Garrotxa, tarda 
musical a Barcelona, Classes de mobilitat

Associacion Hemnes Hemna rurau: visibilitat, capacitació i 
igualtat efectiva

Coop d’Era, SCCLP Memòria quotidiana i col·lectiva de les 
dones en entorns rurals i pobles de 
muntanya

Associació de Dones Junieta Projectes encaminats a potenciar la 
formació i el desenvolupament personal de 
les dones

Associació d’empresaris agraris de Lleida Visibilització de la dona empresària del 
món rural 

Dones en Xarxa Projecte: Promoció de les dones a l’àmbit 
digital

iqcoop, SCCL Anuari de l’Observatori Quotidiana: dades 
quotidianes amb perspectiva de gènere

Xarxa de Dones per la Salut Xarxa de dones per la salut: promovent la 
participació de les dones en l’àmbit de la 
salut

Associació de Dones de Capçanes Tot fent un te
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Entitat Acc

Associació de Dones Nèvia Adona-te’n. Tens el poder de canviar les 
coses. Programa d’activitats de l’Associació 
de Dones Nèvia

Teatració Com t’estimo?

Grup de Dones Rurals/AAVV Partida 
Grenyana

Celebració del dia de la dona rural (concert 
de música)

Associació Conexus, atenció, formació i 
investigació psicosocials

Programa per a Universitats, Joves i 
Adolescents per a la prevenció i atenció de 
relacions abusives

Colectic, SCCL Wemin Raval

Federació d’Associacions de Dones de les 
Garrigues

Tu, jo, nosaltres, som la força

Associació de Dones Pou de l’Or de Bellvís 
i els Arcs

Dones, cultura, salut i lleure

Associació Dones el Palau d’Anglesola Desenvolupament social i cultural de les 
dones

Associació de dones el Lilà Dona Salut

Associació de Dones Les Llobes del Vilosell Zumba i aiguagym

Associació de Famílies Nombroses de 
Catalunya - FANOC

Projecte de mediació social a mares de 
família nombrosa

Acció Social Montalegre Suport i acompanyament a mares amb 
fills/es menors de 12 anys i en situació de 
pobresa del Raval

Associació El Mundo de los ASI L’ètica de la cura i la prevenció de l’abús 
sexual infantojuvenil amb perspectiva de 
gènere

Associació de Dones i Confraresses de l’Alt 
Urgell

Viatges col·lectius per la socialització i 
l’enriquiment de les dones de l’associació

Col·lectiu de Dones de Vila-Rodona Sortida cultural al teatre a Barcelona

Fundació QT Capaces

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria Classes de gimnàstica de manteniment

Associació Catalana de Llevadores Curs intervencions grupals en homes futurs 
pares

Associació Punt de Referència Projecte Referent. Dona

Associació de Dones del Pallars Sobirà Formació i sensibilització feminista al 
Pallars Sobirà

Banco Farmacéutico, Associació Fons de l’equitat menstrual

Fundació Maria Raventós Empoderament i habitatge: acompanyament 
maternoinfantil per a dones joves

Iberamerik Concert Associació Homenatge a Maria Luisa Anido, dona i 
guitarrista (Dins del festival Art Llobet 2021)

Associació Promotora del Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison

Projecte de centre La Bonne

Recomana, Associació per a la promoció 
de les Arts Escèniques

Premi Maria-José Ragué 2021: Reportatge 
audiovisual dedicat a NUS Cooperativa

Associació de Dones Pou de Gel Dones, Cultura, Salut i Lleure

Alba Associació de Dones de la Garrotxa IV Concurs de relats curs, 2021

Associació dones periodistes Comunicar en femení

Esclerosi múltiple. Associació Terres de 
l’Ebre

La tard amb elles

Agrupa’t Visualitza’t

Associació Mars Consultoria de Gènere Identitat, violència masclista i migracions

Associació Dones no Estàndards Les No Estàndards Actuem: Servei 
d’Eradicació de la violència de gènere i 
d’intervenció sociolaboral de les Dones 
amb Discapacitat
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Associació Esportiva Pallars Impulsar l’esport femení (piragüisme i 
esquí) impartit per les dones

Fundació Privada Catalana Comtal Projecte d’acompanyament de dones en 
situació de vulnerabilitat

Unió Sindical Obrera de Catalunya Promoció de la igualtat efectiva entre 
homes i dones i prevenció de qualsevol 
tipus de violència masclista 

Associació Dones Verge del Pedregal Promoció, Projecte, Activitats de les dones 
de El Talladell, Caminada Rural i Excursió

Associació Dones l’Estel de Vilanova de 
Segrià

Activitats per promoure la cultura i la 
igualtat de gènere

Associació Santa Àgueda de Torà Activitats de foment d’una vida sana i 
promoció del benestar físic i emocional des 
d’una perspectives de gènere

Oblates del Santíssim Redemptor Dona i Prostitució: Creant alternatives

Associació Catalana de Familiars i Malalts 
d’Esquizofrènia

Ments Femenines

Associació de Familiars i Malalts Mentals 
de Catalunya - AFAM

Itineraris cap a la inclusió: dones i salut 
mental

Espai Coneix, SCCL Fem camí plegades

Atra Associació Actua dona

Associació de Dones la Frontissa A l’abast: acompanyament per tràmits 
i entrevistes per a usuàries dels tallers 
de català i àrab o a demanda de les 
administracions

Associació DigitalFems Datos contra el Ruido/GenderDataLAb

AC La Ruella Arrels femenines

Associació de dones l’Espiga de Llardecans Activitats de l’Associació de Dones l’Espiga 
de Llardecans

Ntlades Homeostasi

Associació de dones dels Guiamets Activitats de foment del teixit associatiu 
d’entitats de dones del territori, amb 
l’objectiu d’intercanviar experiències i 
desenvolupar accions conjuntes

Associació de dones Argelaga Cultura i lleure per l’Associació de Dones 
l’Argelaga

Associació Esportiva Riu i Muntanya Sort Lulu Jove Tour Sort 2021

Associació de Famílies Monoparentals Projecte Global: de la cura a la inserció 

Associació Lligam per a la Inserció Social 
de Dones

Projecte Motors d’inserció per a dones amb 
vulnerabilitat social

Associació Teatral Mousiké XX - La Violència de Gènere a les Xarxes 
Socials

Cos Cooperació i Salut, SCCL Grup terapèutic La Capsa

Associació 9 Món, Acompanyant Migjorn El part motiu de creació social i artística 
2021

Associació de dones de Cabra del Camp Ioga a l’abast de totes. Benestar físic i 
mental

Federació Catalana de Drogodependències Promoció de la perspectiva feminista en els 
serveis i programes de l’àmbit de drogues

Associació de dones de Gósol Gosolanes en moviment

Assexora’t Preserva’t

Amics de la gent gran Gimnàstica de manteniment

Associació Espai i Lleure Coeduca’t i transforma el món

Amics del Moviment Quart Món Catalunya Espai d’aprenentatge col·lectiu La Rina

Fundació Isidre Esteve Centre pont per a dones víctimes de 
violència masclista
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Fundació Teresa Gallifa Apoderament de dones en situació de 
vulnerabilitat i els seus fills i filles

Associació de dones de la Selva del Camp Dona, arxiu i memòria

Fundació Setba Traspassant l’objectiu

Associació EXIL Programa d’atenció integral (mèdic-psico-
social·laboral) per a dones immigrades 
víctimes de violència masclista (i els seus 
fills/es) i altres violacions dels DDHH.

Col·lectiu de Dones Ginesta de Bràfim Espectacle cultural

Associació de dones Boixerola Gimnàstica de manteniment

Centre d’Estudis de les Dones d’Europa 
(CEDE)

Dona pas

Associació Suds Revisem i visibilitzem privilegis i opressions

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa 
Teresina

Tallers/cursos per a dones vulnerables

Associació Europa sense Murs Sorela, acompanyament a dones migrants 
treballadores de la llar

Associació QUEI15 espai creatiu Les dones joves i nouvingudes arribades al 
Pallars Jussà, avui

Dones Arrel de Tàrrega Sortida cultural de teatre a Barcelona

Femarec, SCCL Dona’t

Associació de Dones Creadores (A.D.C.) 
Teatre de Maleta

Dones fora del test - ExpresART amb les 
emocions!

Servei de suport al dol de Ponent Creació de xarxes de suport al dol a les 
associacions de dones

Associació Synusia Pensament i Acció Feminista. Llibreria 
Synusia 2021

Associació Athena. Espai d’emprenedoria 
amb visio feminista i de gènere

e-REFERENT Empoderament,Emprenedoria 
i Ocupació per a les dones d’Athena

Club Futbol Sala Faraon Potenciar el futbol sala femení

aFFaC (Associacions Federades de Famílies 
d’Alumnes de Catal

Enlila’t. ReGENEREm les AFA.

Associació Dona Rural Visibilització de l’associació i de la dona 
rural

Associació Actua Vallès ADONA’T: Prevenció i detecció de 
violències masclistes en l’àmbit del treball 
sexual

 Fibrolleida, Associació de les Síndromes 
de Sensibilització Central de les Terres de 
Lleida 

Millora de les condicions de vida de dones 
vulnerables amb malalties cròniques que 
formen part del síndrome de sensibilització 
central 

Associació de dones de Duesaigües Dansa terapèutica per a dones de diferents 
edats.

Asociación Mujeres Palante Formació de dones promotores 
comunitàries antiviolència

ARA Associació de Serveis i Formació 
Socioeducativa

Exarxades: Amb veu i nom de dona.

Club Esportiu Futsal Tortosa 2014 Projecte Xuta amb el Cor

L’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius (Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears

Prevenció, detecció i atenció de les 
violències masclistes i institucionals en 
matèria de drets sexuals i reproductius 
dirigides cap a dones de col·lectius 
vulnerabilitats 

Down Lleida Activa’t en femení

Associació de periodisme Fora de Quadre Cicle de Cinema i Drets Humans: sessions 
contra la violència masclista

Associació B&C Tallers del Festival Dona Crea
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Fundació Secretariado Gitano Promoció de la igualtat d’oportunitats i 
inclusió sociolaboral de les dones gitanes 
en atenció a la múltiple discriminació. 
Programa Calí Poises

Salut Mental Catalunya Anoia Associació Empowered Women

Fundació ADECCO Dones diverses

La inquieta Programació inquieta 2021

Assemblea de Cooperació per la Pau Nosaltres creem: unides per la igualtat 
de gènere als barris Trinitat Vella i Besòs-
Maresme

Fòrum Empresarial del Gran Penedès Dones d’Empresa de la Federació 
Empresarial 2021

Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya

Feminismes perifèrics: la visibilització de 
les diferents veus de dones

Associació de Dones Santa Anna Cel·lebració del 25è aniversari de 
l’Associació de Dones Santa Anna (projecte 
anul·lat l’any passat pel Covid-19)

Assistència i Gestió Integral, FP ISAD. Atenció i Recuperació Dones en 
situació de violència masclista

Associació de dones l’Esbarjo Forma’t, connecta’t i fes salut

Associació de Paraplègics i Discapacitats 
Físics de Lleida

Eduquem en positiu, programa per a la 
promoció de la igualtat entre homes i 
dones per a la prevenció de la violència de 
gènere a la llar

Sí Dona, Servei Integral a la Dona Apoderament de la dona a les diferents 
etapes de la vida (II): aprofundiment en 
la sexualitat conscient i afectiva amb 
perspectiva de gènere

H2o, Col·lectiu de Lesbianes, Gais, 
Bisexuals i Trans del Camp de Tarragona

Formació a joves referents en gènere

Associació Dones Juristes Suport Jurídic gratuït a dones que pateixen 
violència masclista

Unió Empresarial de l’Anoia Dones, Covid19 i resiliència

Raval en Acció, Associació Foment de la cohesió social de nenes 
i noies immigrants del barri del Raval 
mitjançant el suport educatiu

Associació Cultura Viva Santboiana Activitats 2021

Metges del Mon «Pregunta-li a Ella App: creació del 
contingut digital que faciliti l’atenció a 
dones en situació de prostitució mitjançant 
les noves tecnologies» 

Fundació privada Avismón - Catalunya Projecte Grans Dones: Apoderament positiu

Resolució TSF/812/2021, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria ordinària 
per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
l’exercici 2021

Entitat Descripció acció

ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament

Laris

Adoratrius SICAR SICAR CAT: recurs d’acollida de llarga 
estada per a dones

Agrupació d’Entitats per al 
Desenvolupament del Poble Gitano

Gitanes apoderades

AIS-pro juventud Atenció i assessorament a dones en 
situació de risc de violència

Ara Associació de Serveis i Formació 
Socioeducativa

El meu espai
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Assistència i Gestió Integral, FP Atenció i prevenció homes maltractadors 
–ARHOM-

Assistència i Gestió Integral, FP Programa d’integració social i suport a les 
dones maltractades

Associació Accions FEM, Feminisme en 
Acció

Juntes som més fortes

Associació Conexus, Atenció, Formació i 
Investigació Psicosocials 

AIVA-programa d’atenció integral a la 
violència ascendent

Associació Conexus, Atenció, Formació i 
Investigació Psicosocials

PAI-H programa d’atenció a homes contra 
la violència masclista

Associació Conexus, Atenció, Formació i 
Investigació Psicosocials

PAI-MF programa de suport a mares 
víctimes de violència

Associació Conexus, Atenció, Formació i 
Investigació Psicosocials

PUJA-Programa per a universitats, joves i 
adolescents

Associació Cultural les Narcises La cultura que ens cura de les violències 

Associació d’Assistència a Dones 
Agredides Sexualment

A1-Assistència psicològica i jurídica, 
especialitzada i gratuïta 

Associació de Dones Ca l’Aurelia Ajuda integral contra la violència masclista

Associació de Dones Heura Promovent espais igualitaris

Associació de Persones Participants Àgora Violència masclista zero a la Verneda i la 
Pau

Associació de Drets Sexuals i Reproductius Accions de formació específica per a 
professionals de la salut 

Associació de Drets Sexuals i Reproductius Detecció i atenció especialitzada de les 
violències masclistes 

Associació de Drets Sexuals i Reproductius L’espai lila del CJAS: detecció i atenció 
especialitzada

Associació de Drets Sexuals i Reproductius Programa educatiu per a la prevenció de 
violències

Associació de Treballs d’Atenció a les 
Persones

Tots sumem contra la violència 

Associació Dones No Estàndards Erradicació violència VS les dones amb 
discapacitat

Associació Enruta’t Adiós amores perros. Coaching per a 
millorar les relacions 

Associació EXIL Programa integral mèdic-psicosocial per a 
l’atenció

Associació Fòrum Dona activa 2010 Em projecto al futur

Associació Gitana de Dones Drom Kotar 
Mestipen

Romí prevent

Associació Hèlia, de Suport a les Dones 
que Pateixen Violència de Gènere

AIDA (Abordatge integral per les dones i el 
seu apoderament) 

Associació Hèlia, de Suport a les Dones 
que Pateixen Violència de Gènere

És de justícia

Associació In Via Namira

Associació LIKA (Llibertat, Igualtat i 
Koeducació en Acció)

«Allò sexual és polític»

Associació Medusa Empordà Acompanyament Sociocomunitari per vides 
lliures de VVMM

Associació per a la Salut Familiar 
Comunitària Ventijol

Aulina

Associació PROHABITATGE No estàs sola

Associació PROSEC (promotora social) Sensibilització, formació i prevenció en 
l’erradicació de les violències masclistes

Associació Refem Servei d’atenció i acollida d’urgència

Associació Sociocultural de Dones 
Subsaharianes de Banyoles Legki Yakaru

Formacions per fomentar l’apoderament de 
dones migrades
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Associació Socioeducativa Nousol Agència

Associació Socioeducativa Nousol Agència II

Associació Socioeducativa Nousol Parlen-ne

Associació Teatral Mousiké XX: violència de gènere a les xarxes socials

ATRA Associació Programa de suport al SSLL Baix Llobregat 
per a casos que ho requereixen

Avantebre, SCCL Teixim esperances

Candela Acció Comunitària i Feminista, 
SCCL

«I tu què faries?»

Candela Acció Comunitària i Feminista 
SCCL

Sexualitat, amor i violència 2021-2022

Centre d’Acollida ASSÍS Dones amb llar - Projecte d’atenció social 
per a dones

CERECUSOR - Centre Recreatiu i Cultural 
de Persones Sordes de Barcelona

Ampoderament i recursos per les dones 
sordes

CIPAIS. Centre d’Intervenció Psicològica, 
Anàlisi i Integració Social, SCP

Atenció i suport psicoterapèutic en el 
maltractament i la violència masclista

Comunitat Terapèutica del Maresme. 
Serveis Salut Mental. SCCL

Servei prelaboral per a dones que 
exerceixen la prostitució 

Confederació Catalana de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica. COCEMFE 
Catalunya

Servei d’atenció per a dones amb 
discapacitat víctimes de violència masclista

Coordinadora per la Inserció Sociolaboral, 
Anem per Feina

Una Empenta a temps

Creación Positiva Acompanyament i treball emocional per a 
dones amb VIH

Creu Roja Espanyola a Catalunya Suport psicosocial als fills i filles de dones 
víctimes de violència masclista

Dones amb Empenta Programa Ona

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

Itineraris programa d’inserció laboral

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

Programa integral per a l’abordatge de les 
violències masclistes 

Episteme. Investigación e Intervención 
Social

Metzineres. Entorns AIXOPLUC

Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic A1 Dones (in)visibles

European Network of Women of African 
Descent-Enwad

A1 prevenció, sensibilització i apoderament 
de les dones en situació de violència 
masclista

Federació d’Entitats Llatinoamericanes de 
Catalunya, Fedelatina 

Espai dona per la eliminació de la violència 
masclista 

Federació d’Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes (FACEPA)

Les altres dones i la ciència: aliades en la 
prevenció 

FEMAREC, SCCL Dona’t

Formació i Treball, Fundació Privada Avancem juntes. Itineraris d’inserció 
sociolaboral

Fundació Àmbit Prevenció Apoderament contra les violències 
masclistes

Fundació AROA Dona Coneix-te

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral Lluita maltractament dones relacionades 
amb P.C.

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) SDAP Sant Martí

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) Servei d’atenció a homes que maltracten 
(SAHM)

Fundació Isidre Esteve Centre pont per a dones víctimes de 
violència de gènere
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Fundació Lluïsa Oller Girem la història: projecte de formació per 
a la prevenció 

Fundació Pel Suport Social Solidari Acompanyament a dones joves i llurs fills i 
filles

Fundació Privada ARED Programa d’integració social i incorporació 
laboral

Fundació Privada GENTIS Sils en femení 

Fundació Privada Maria Auxiliadora Dones en xarxa

Fundació Privada TRINIJOVE Dona, estima’t

Fundació Privada TROPOS Ni bella ni bèstia - servei d’atenció a joves i 
adolescents

Fundació REIR Grups d’ajuda

Fundació Salut i Comunitat A1-Espai Ariadna. Sortint del laberint

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social Dones supervivents

Fundació Vicki Bernadet Atenció a dones víctimes d’abús sexual 
infantil

Fundació Vidal i Barraquer Unitat d’atenció especialitzada per a dones 
maltractades

Fundació ADECCO Girona - Adona’t - Emergència per la feina

Fundació ADECCO Tarragona - Adona’t - Emergència per la 
feina

GENERA Associació en Defensa dels Drets 
de les Dones

Integras Trata

Grup d’Esplai Blanquerna La inserció sociolaboral vinculada a una 
casa d’acollida

Grup d’Esplai Blanquerna SAHTE-Servei d’atenció a homes que 
exerceixen la violència 

Metges del Món Espai Dona, promovent hàbits saludables 
2021-2022

Metges del Món Nous escenaris lliures de violències 
masclistes 

Moviment per la Pau Punt d’apoderament a dones víctimes de la 
violència masclista 

Oblates del Santíssim Redemptor de 
Barcelona

Dona i prostitució: atenció integral i 
acompanyament

Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere

Actuem per una vida lliure de violència 
masclista

Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere

Fòrum contra les violències de gènere

SURT. Fundació privada SIARE, Servei integral per a 
l’acompanyament i la recuperació 

Associació ActuaVallés Adona’t: prevenció i detecció de violències 
masclistes

Associació Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat

Invisibilitzades: reivindicant l’accés al dret 
d’asil

Associació CONEXUS, Atenció, formació i 
investigació psicosocial 

Estudi i recerca sobre els programes 
integrals de violència masclista 

Associació Cultivant Igualtat A ells també els incomoda el conte

Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya 

Prevenció de la violència masclista en 
l’entorn digital

Associació de Periodisme Fora de Quadre Qüestionament i desprotecció cap a les 
supervivents

Associació de Drets Sexuals i Reproductius Estudi per conèixer els imaginaris socials 
que legitimen

Associació Dones No Estàndards Prevenció de la violència masclista a 
residències de dones amb discapacitat
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Associació El Mundo de los ASI Taller GAM

Associació Hèlia, de Suport a les Dones 
que Pateixen Violència de Gènere

Cicle formatiu violències masclistes 2021

Associació In Via Claudel

Associació In Via Olivia - Violència ascendent i violència de 
gènere

Associació In Via Sylvia

Associació Iniciativa Barcelona Open Data Dades X violència X dones: informació i 
sensibilització

Associació Medusa Empordà Jornada d’abordatge de les violències 
masclistes 

Associació per a la Salut Familiar i 
Comunitària Ventijol

Xaloc

Associació Prohabitatge Marsha

Associació Prohabitatge Samara

Associació Prohabitatge Sumen

Associació Promotora del Centre de Cultura 
de Dones Francesa Bonnemaison

Comença en tu 

Associació Social Andròmines Work4women: servei d’inserció sociolaboral 
per a dones víctimes de violència masclista

Associació Socioeducativa Nousol Espai segur

Associació Veus Gitanes Romane Glasur Bases per al disseny d’una formació a 
professionals

Associació Xarxa Dos de Deu per a la 
Millora del Barri de la Sagrada Família

El barri diem no a les agressions masclistes

ATRA Associació Adona’t i actua

ATRA Associació Servei de suport a la llar per a dones amb 
TM que pateixen violència masclista

COOPD’ERA, SCCLP Espai i violències de gènere en entorns 
rurals

Cos, Cooperació i Salut, SCCL Obrim la capsa

Creación Positiva Abordant la interrelació de violències 
masclistes i VIH

Cúrcuma SCCL Formacions per la prevenció de les 
violències masclistes 

Dones en xarxa EQUAL - Violències en l’àmbit digital 

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

ETHOS

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

Paps programa d’atenció infantojuvenil

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

Programa d’atenció als malestars associats 
al gènere

El Safareig, Grup de Dones Feministes de 
Cerdanyola

Seminari d’investigació entre feminisme i 
psicoanàlisi

Federació d’Associacions Veïnals de 
Barcelona

Apoderament veïnal de les dones contra la 
violència masclista 

Federació d’Ateneus de Catalunya Projecte Apropa’t a l’Ateneu

Fundació Privada Germina Prevenció, sensibilització i detecció de la 
violència masclista 

Fundació Àmbit Prevenció Pisos de suport a dones CIS-trans 
treballadores sexuals

Fundació Esclat Marina Activitats de recursos per a la prevenció de 
la violència masclista 

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) Noves masculinitats

Fundació pel Suport Social Solidari Atenció permanent a dones en situació de 
violència masclista 
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Entitat Descripció acció

Fundació pel Suport Social Solidari Prevenciosona. Atenció a persones que 
exerceixen la prostitució 

Fundació REIR Servei d’atenció a la dona

Fundació Salut i Comunitat Coincidim

Fundació Salut i Comunitat T’acompanyem

Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa Elaboració d’una guia de bones pràctiques 
en la prevenció de la violència masclista 

Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa Servei de recuperació integral per a dones 
migrades

G360 Cartografies Humanes i Socials Acompanyament en la definició d’un model 
compartit 

G360 Cartografies Humanes i Socials Projecte de millora contínua en l’abordatge 
de les violències masclistes 

Institut de Treball Social i de Serveis 
Socials (INTRESS)

Accions terapèutiques en casos de 
violència masclista 

Institut de Treball Social i de Serveis 
Socials (INTRESS)

Campanya de prevenció de les conductes 
sexuals abusives 

Institut de Treball Social i de Serveis 
Socials (INTRESS)

Estudi de la violència sexual sense record a 
Catalunya

Institut de Treball Social i de Serveis 
Socials (INTRESS)

Línia telefònica prevenció 

Lliga reumatològica Catalana Protocol contra la violència masclista 

Mujeres Palante Promotores comunitàries antiviolència de 
gènere

Oblates del Santíssim Redemptor de 
Barcelona

Dona Kolors: teixint futur

Plataforma Unitària Contra les Violències de 
Gènere

ADA, Apoderament Dones adolescents i 
joves

Plataforma Unitària Contra les Violències de 
Gènere

Trenquem el silenci 

Sida Studi El paper de l’educació sexual en la 
prevenció de les VM

SURT. Fundació Privada HIDRA. Innovació Metodològica per un 
abordatge de les violències masclistes 

Unió de Pagesos de Catalunya Estudi de l’impacte de les campanyes de 
sensibilització

Xarxa Europea de Dones Periodistes Violències masclistes en els mitjans de 
comunicació 

Associació Lligam per a la Inserció Social 
de Dones

Empreses lliures de violències masclista. 
Abordatge integral 

Fundació CEO Del Maresme Jo sóc dona, jo decideixo

Fundació Privada GENTIS Anells participatius territorials: Genera

Fundació Privada ILERSIS El teatre com a eina per identificar 
l’assetjament sexual

Fundació Privada SORLI Estratègia d’abordatge de les violències 
masclistes en l’àmbit laboral

Fundació TRESC Lluita contra la violència masclista 

G360 Cartografies Humanes i Socials Eines per l’abordatge i acompanyament de 
les violències 

Intersindical-CSC Prevenció violències masclistes 

SINDILLAR Teatre de l’oprimida per combatre la 
violència masclista 
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Pel que fa a les convocatòries de subvencions amb fons PEVG i criteris de valo-
ració PEVG per als anys 2020 i 2021:

Departament de la Presidència

Resolució PRE/1202/2020, de 2 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de 
projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i 
homes durant l’any 2020.

Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Do-
nes, la realització de polítiques d’igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (2020)

Resolució IGU/1874/2021, de 14 de juny, a entitats que tinguin com a objectiu la 
realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efec-
tiva de dones i homes l’any 2021.

Les Resolucions PRE/1393/2021, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases 
que regeixen la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per 
a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, i 
IGU/1874/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes 
per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l’any 2021.

Resolució per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació 
del Servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de 
gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens su-
pramunicipals per a l’exercici 2021.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Resolució TSF/3210/2020, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de 
subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere (ref. BDNS 537599).

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aques-
ta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de 
participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova 
l’Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han 
de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere.

Resolució TSF/812/2021, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria ordinà-
ria per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exer-
cici 2021.

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aques-
ta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els re-
quisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases 
que aprova l’Ordre TSF/59/2021, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases que 
han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a 
entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats el 2020 i el 2021 per a lluitar contra la violència masclista
314-07423/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència 
de gènere el 2022
314-07424/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels 
departaments relatives als fons transferits per a desplegar el Pacte 
d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
314-07425/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades pels departaments amb els fons transferits per a 
desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 
2021
314-07426/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i les 
entitats que han rebut subvencions dels departaments amb els fons 
transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de 
gènere el 2020 i el 2021
314-07427/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
projectes que han rebut subvencions dels departaments amb els fons 
transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de 
gènere el 2020 i 2021
314-07428/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07422/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de la 
caixa forta trobada a la casa de Vallmanya, a Alcarràs (Segrià), que 
podria contenir documents d’interès històric o biogràfic sobre la 
figura del president Macià
314-07434/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 71083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
En relació amb l’escrit de data 11 de juliol de 2022 i registrat d’entrada al Parla-

ment amb número 68238, us informem del següent:
Allà on diu:
314-074314/13

Ha de dir:
314-07434/13

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament puntual 
de les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de 
funcionament dels centres d’ensenyament secundari per al 2022
314-07485/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07485/13, 314-
07486/13, 314-07487/13, 314-07488/13, 314-07489/13, 314-07490/13, 314-07491/13, 
314-07492/13, 314-07493/13, 314-07494/13, 314-07495/13, 314-07496/13, 314-
07497/13, 314-07498/13 i 314-07499/13 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En primer lloc, en relació a les assignacions econòmiques fixades per a fer front 
a les despeses de funcionament als centres d’ensenyament secundari s’informa que 
el passat mes de març es van tramitar els pagaments corresponents a les bestretes 
del mes de gener, febrer i març. A partir del mes de març, les bestretes s’estan tra-
mitant amb periodicitat mensual i sense incidències.

Cal aclarir que el Departament d’Educació en cap cas té problemes de liquiditat. 
Simplement es va produir un endarreriment puntual en el pagament de les assigna-
cions a centres del primer trimestre d’enguany per demora en els tràmits adminis-
tratius.

Per últim, com a conseqüència de l’increment de preus dels subministraments 
energètics, s’està treballant per tal de poder incrementar el pressupost de les parti-
des pressupostàries de manera que es puguin millorar les assignacions als centres 
docents.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions 
relatives a demores en la transferència de les assignacions 
econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels 
centres d’ensenyament secundari per al 2022
314-07486/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres per 
a fixar les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de 
funcionament dels centres d’ensenyament secundari
314-07487/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a 
revisar les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de 
funcionament dels centres d’ensenyament secundari
314-07488/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que 
centres d’ensenyament secundari han hagut de retornar factures 
de subministraments bàsics a les entitats bancàries per manca de 
recursos
314-07489/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions del 
Departament d’Educació amb les empreses subministradores perquè 
els impagaments dels serveis no comportin talls de subministrament
314-07490/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda 
pel Departament d’Educació amb relació als impagaments dels 
serveis bàsics pels centres d’educació secundària
314-07491/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
d’educació secundària que no han rebut puntualment les 
assignacions econòmiques fixades per a afrontar les despeses de 
funcionament
314-07492/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de les 
demores en les transferències econòmiques per a afrontar les 
despeses de funcionament dels centres d’educació secundària
314-07493/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació té problemes de liquiditat
314-07494/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec 
responsable de no abonar l’assignació mensual als centres 
d’educació secundària
314-07495/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va comunicar 
als centres d’educació secundària que no se’ls abonaria l’assignació 
mensual
314-07496/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a garantir el pagament mensual i puntual de les assignacions als 
centres d’educació secundària
314-07497/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si incrementarà 
les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de 
funcionament dels centres d’educació secundària del 2022
314-07498/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació abonarà la diferència entre les despeses de funcionament 
dels centres d’educació secundària pressupostades i les despeses 
efectivament abonades
314-07499/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07485/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb 
l’entrada en funcionament de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià 
de Dalt (Maresme), el curs 2023-2024
314-07644/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07644/13 i 
314-07645/13 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

S’informa que les qüestions plantejades ja es van respondre a la resposta conjun-
ta a les preguntes 314-07637/13 a 314-07643/13.

Aquesta resposta es va presentar al Registre del Parlament a data 13 de juliol de 
2022, amb número de registre d’entrada 68536.

Es fa constar també que totes aquestes preguntes han estat presentades pel ma-
teix grup parlamentari i les mateixes diputades.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que 
assumirà del cost de la construcció de l’Institut Escola Santa Anna, 
de Premià de Dalt (Maresme)
314-07645/13

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07644/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de 
la matèria de memòria democràtica en el currículum d’educació 
secundària obligatòria per al curs 2021-2022
314-07773/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07773/13, 314-
07774/13, 314-07775/13, 314-07776/13 i 314-07777/13 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En primer lloc, s’informa que el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria regula el currículum vigent du-
rant el curs 2021-2022. En aquest sentit, un dels objectius de l’educació secundària 
obligatòria és contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que 
permetin als alumnes assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus 
drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la soli-
daritat i del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania de-
mocràtica. Aquests objectius es despleguen, entre d’altres, per mitjà de les Ciències 
socials, geografia i història, present a cadascun dels cursos de l’educació secundària 
obligatòria com a matèria comuna (veure Competència 12, pàg. 70):

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/collec-
cions/competencies-basiques/eso/ambit-social.pdf

Els continguts d’aquesta matèria referits al món contemporani i al món actual, 
vinculats amb el període històric que engloba la memòria democràtica (pàg. 257), així 
com els valors i actituds que es promouen des de la dimensió ciutadana de les com-
petències, s’exposen al document del Currículum educació secundària obligatòria:

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/collec-
cions/curriculum/curriculum-eso.pdf

Els objectius del currículum també es despleguen en altres matèries optatives, 
projectes de centre i altres espais com, per exemple, el treball de síntesi, el projecte 
de recerca i el servei comunitari.

La participació en la vida democràtica d’un país, amb la conscienciació que això 
suposa en la transformació i la millora de la pròpia societat, es contempla explícita-
ment en el currículum. Així, es despleguen una sèrie de competències englobades 
en la dimensió ciutadana, que tenen com a objectiu contribuir a la formació d’una 
ciutadania democràtica, crítica i compromesa amb la millora de la societat i el medi 
ambient en la mesura que afavoreix l’exercici dels drets, dels deures i de les respon-
sabilitats que es desprenen dels drets humans. La consciència democràtica s’afavo-
reix amb el desenvolupament del pensament crític, creatiu i alternatiu en l’acció i 
el compromís social; també amb la identitat personal i el sentiment de pertinença.

En segon lloc, s’informa que el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat regula el currículum vigent du-
rant el curs 2021-2022. Segons el que estableix, un dels objectius del batxillerat és 
contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetin exercir la ciu-
tadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica 
responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’au-

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-social.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-social.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-eso.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-eso.pdf
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tonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti 
la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la 
sostenibilitat.

Una de les competències generals del batxillerat, la Competència en el coneixe-
ment i interacció amb el món, recull la capacitat de mobilitzar diferents sabers esco-
lars, referits, d’una banda, al món físic i a la interacció entre les persones i la natu-
ralesa; i, d’una altra, a la societat i als valors de la ciutadania. Aquests sabers tenen 
per objecte la comprensió i interacció amb la societat i el món on es viu i es creix, 
per tal de dirigir reflexivament les accions cap a la seva millora. La competència in-
clou la construcció d’un sistema de valors propi, d’acord amb un model de societat 
plural, democràtica i solidària, el compromís social i ètic, i la valoració crítica de 
les diferents manifestacions culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i 
prejudicis.

La ciutadania democràtica també es vehicula per mitjà de les competències espe-
cífiques de la matèria comuna del batxillerat d’Història, i en la matèria de modalitat 
d’Història del Món Contemporani, entre d’altres. També pot ser present en matèries 
dissenyades pel propi centre, en projectes diversos i en el treball de recerca, que han 
de cursar tots els alumnes de batxillerat de manera obligatòria.

La matèria comuna d’Història es refereix a l’àmbit hispànic amb un enfocament 
particular sobre el marc nacional català. Per aquestes raons, el contingut s’ha arti-
culat en un bloc de continguts comuns de caràcter metodològic i referits també a 
les actituds, que a la pràctica es treballen articulats amb la resta de blocs, els quals 
estan seqüenciats cronològicament en quatre apartats: un de dedicat als antecedents 
històrics del segle xix i els altres al segle xx i al món d’avui.

– En el primer bloc s’han especificat de manera sistemàtica les tècniques i les ha-
bilitats cognoscitives derivades del mètode de l’historiador i que, adequades al nivell 
de l’alumnat, resulten d’interès en la seva formació, al costat de l’assumpció d’una 
capacitat crítica i uns valors per a la convivència cívica.

– El segon bloc de continguts s’ha dedicat als esdeveniments del segle xix, com 
a antecedents que permeten entendre moltes de les tensions i conflictes que marquen 
les particularitats de la nostra història.

– El tercer bloc està dedicat al primer terç del segle xx i emfatitza l’estudi de la 
Segona República i de la Guerra Civil.

– Finalment, els blocs quart i cinquè estan dedicats a l’estudi de la dictadura fran-
quista i a la transició democràtica posterior, que desemboca en els temps actuals.

El continguts específics d’aquesta matèria (pàg. 90) que fan referència a la Se-
gona República i la Guerra Civil, Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-
1975) i La transició cap a la democràcia (1975-2004) es poden consultar al docu-
ment Currículum batxillerat:

https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/
f2989dc7-8a2c-4b2f-86e8-4d5929f43fd7/PUBL-curriculum_batxillerat.pdf

En tercer lloc, en relació a la inclusió de la matèria de memòria democràtica en 
el currículum de l’educació permanent de persones adultes pel curs 2021-2022, s’in-
forma que no consta cap ensenyament amb el nom «educació permanent de perso-
nes adultes». Els centres de formació d’adults (CFA) ofereixen ensenyaments molt 
diversos. Aquests ensenyaments i els seus respectius currículums es poden consultar 
al següent enllaç:

https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curri-
culum/.

En el nou currículum de formació instrumental, que entrarà en vigor el proper 
curs 2022-2023, s’inclouen competències i sabers bàsics relacionats amb els valors 
democràtics. De la mateixa manera, el currículum vigent del Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, publicat al 2009, conté objectius i continguts relacionats 
amb els sistemes democràtics i les seves consecucions.

https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f2989dc7-8a2c-4b2f-86e8-4d5929f43fd7/PUBL-curriculum_batxillerat.pdf
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f2989dc7-8a2c-4b2f-86e8-4d5929f43fd7/PUBL-curriculum_batxillerat.pdf
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/
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En quart lloc, tal com s’ha exposat, la memòria democràtica és present a l’Edu-
cació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, tant en els currículums vigents durant 
el curs 2021-2022, com en els nous currículums. A partir del curs 2022-2023, s’im-
plementaran els nous currículums, fruit de la LOMLOE, per als alumnes de 1r i 3r 
de l’educació secundària obligatòria i els alumnes de 1r de batxillerat. Actualment, 
aquests currículums estan en procés de tràmit i es preveu que seran publicats al 
DOGC en els propers mesos.

En relació al curs 2021-2022, la matèria Història del Món Contemporani ha tin-
gut un àmbit cronològic que se situa en els segles xix i xx i el món actual i té un 
abast mundial, tot i que es focalitza en el nostre context més pròxim, l’europeu. El 
tercer i el quart bloc de continguts es dediquen a l’estudi en profunditat dels se-
gles xx i xxi i el cinquè bloc es dedica a l’estudi de la història més recent, amb 
l’objectiu que l’alumnat pugui comprendre la realitat més immediata i els problemes 
que l’envolten i sigui capaç de vincular la dimensió internacional de la història amb 
la local.

Pel que fa al curs 2022-2023, en el cas de l’educació secundària obligatòria –que 
forma part de l’educació bàsica– en l’esborrany de l’articulat es contempla que la 
promoció d’una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència 
global és clau per compartir mirades, desmuntar prejudicis i afrontar amb garanties 
els reptes i oportunitats que ofereix el món hiperconnectat i global actual. Es pro-
mou, des de totes les àrees, matèries o àmbits, la ciutadania democràtica i la cons-
ciència global, amb voluntat d’educar persones crítiques, responsables i comprome-
ses en la millora del seu entorn, capaces de promoure canvis i afrontar els reptes que 
signifiquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La competència ciutada-
na, una de les competències clau de l’educació bàsica i del batxillerat, també perse-
gueix l’educació dels alumnes com a ciutadans responsables i participatius.

Una de les matèries que vehicula de manera més específica la memòria demo-
cràtica és la matèria de Ciències socials: geografia i història, matèria comuna en ca-
dascun dels cursos de l’educació secundària obligatòria. En concret, l’esborrany de 
currículum contempla la següent competència específica:

«Analitzar de forma crítica els mecanismes que han regulat la vida de les socie-
tats al llarg de la història fins a l’actualitat i la construcció dels sistemes democrà-
tics per participar de manera respectuosa i compromesa en activitats comunitàries 
que promoguin la convivència, la cohesió social i l’equitat.»

També, la matèria Educació en valors cívics i ètics –obligatòria per als alumnes 
de 4rt d’educació secundària obligatòria– contempla la pràctica d’una ciutadania ac-
tiva durant la vida escolar, per tal d’identificar i resoldre problemes ètics, així com 
respectar normes, valors i procediments democràtics en totes aquelles activitats del 
context escolar i vetllar pel desenvolupament de principis i valors ètics i cívics –com 
són la solidaritat, el respecte per les minories i l’efectiva igualtat entre homes i do-
nes–, a més de promoure entre l’alumnat, la cura del patrimoni cultural i natural, la 
memòria democràtica, el voluntariat i l’associacionisme, entre d’altres.

En el cas del batxillerat, l’esborrany del nou decret de currículum estableix que 
el primer objectiu dels ensenyaments és que ha de contribuir a desenvolupar les 
capacitats que permeten:

«Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 
consciència cívica responsable, inspirada en la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equi-
tativa i afavoreixi la sostenibilitat.»

En el nou currículum la ciutadania democràtica continua vehiculant-se per mitjà 
de les competències específiques de la matèria comuna del batxillerat d’Història, i 
en la matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani, entre d’altres:

– La matèria comuna d’Història té un plantejament curricular i dóna prioritat als 
continguts d’història contemporània i, d’una manera especial, als segles xx i xxi, 
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des del context de creació de la Segona República ençà, en les seves dimensions po-
lítica, social, cultural i econòmica, amb un èmfasi especial en la situació a Catalu-
nya, tot aplicant correctament algunes de les diverses interpretacions historiogràfi-
ques actuals sobre aquesta etapa.

– La matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani té com a objec-
tiu que l’alumnat pugui comprendre de forma crítica els esdeveniments i processos 
contemporanis més rellevants en els àmbits nacional, europeu i mundial. En aquest 
sentit, el desenvolupament d’un pensament crític que permeti interpretar problemes 
i conflictes contemporanis, així com la protecció i difusió de les memòries plurals i 
del patrimoni històric i cultural, contribueixen a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de manera transversal. Es tracta d’elements fonamen-
tals per crear societats més inclusives, respectuoses i resilients, promoure la parti-
cipació col·lectiva i enfortir la cultura cívica, l’equitat social i els valors del diàleg i 
la cooperació.

De les matèries optatives trimestrals o anuals, cal destacar Ciutadania, Política 
i Dret, i Problemàtiques socials.

Finalment, també cal esmentar el conveni que el Departament d’Educació té des 
de l’any 2008 amb el Memorial Democràtic, amb qui desplega accions formatives 
dirigides al professorat, així com activitats didàctiques per a l’alumnat. El grup de 
treball Deportació, Exili i Holocaust (DEMD), format per professorat d’educació 
bàsica i batxillerat de tot Catalunya, és un actiu important per a l’educació en la 
memòria democràtica. Les accions que despleguen es poden consultar als següents 
portals:

https://projectes.xtec.cat/memoriaieducacio/
https://memoria.gencat.cat/ca/educacio/grups-demd/

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la 
matèria de memòria democràtica en el currículum de batxillerat per 
al curs 2021-2022
314-07774/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de 
la matèria de memòria democràtica en el currículum d’educació 
d’adults per al curs 2021-2022
314-07775/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07773/13.

https://projectes.xtec.cat/memoriaieducacio/
https://memoria.gencat.cat/ca/educacio/grups-demd/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements 
considerats per a l’ensenyament de la memòria democràtica
314-07776/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la 
matèria de memòria democràtica en els decrets dels currículums 
d’educació secundària obligatòria, cicles formatius i batxillerat per al 
curs 2022-2023
314-07777/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07773/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns 
culturals d’interès nacional en bon estat de conservació
314-07911/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07911/13 us in-
formo del següent:

Segons la informació que consta a l’Inventari del Patrimoni Cultural de Catalu-
nya, 834 elements protegits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) tenen un 
estat de conservació bo.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns 
culturals d’interès nacional en estat de conservació mitjà
314-07912/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07912/13 us in-
formo del següent:

Segons la informació que consta a l’Inventari del Patrimoni Cultural de Catalu-
nya, 434 elements protegits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) tenen un 
estat de conservació mitjà.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns 
culturals d’interès nacional en estat de conservació ruïnós
314-07913/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07913/13 us in-
formo del següent:

Segons la informació que consta a l’Inventari del Patrimoni Cultural de Catalu-
nya, 594 elements protegits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) tenen un 
estat de conservació ruïnós.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions dutes a terme per la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per a restaurar i preservar els béns culturals d’interès 
nacional en estat de conservació mitjà o ruïnós
314-07914/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07914/13 us in-
formo del següent:
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Pel que fa a les actuacions en curs en béns immobles patrimoni arquitectònic:
– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per la restauració i con-

servació d’immobles de notable valor cultural per al període 2020-2022: Es van 
concedir 132 subvencions per import de 9.690.000 €, els treballs estan en curs.

– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per la restauració i con-
servació d’immobles de notable valor cultural per al període 2021-2023: Es van con-
cedir 110 subvencions per import de 6.000.000 €, els treballs estan en curs.

– Subvencions per la redacció de plans directors, plans d’us i manteniment i 
plans especials per al període 2021-2023: Es van concedir 36 subvencions per im-
port de 400.000 €, els treballs estan en curs.

– Treballs d’assessoraments en anàlisi del comportament estructural, materials i 
constructiu en bens de notable valor cultural: 108.000 €, els treballs estan en curs.

– Treballs tècnics per la redacció dels expedients de protecció i declaració de 
BCIN-Monument Històric: 100.000 €,els treballs estan en curs.

Pel que fa a les actuacions en curs en béns immobles patrimoni arqueològic:
– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques 

per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita 
pública, per al període 2021-2022: Es van concedir sis subvencions per valor de 
434.999,87 €, els treballs estan en curs.

– Subvenció a l’Ajuntament de Fígols 2021-2022 per executar el projecte d’es-
tabilització del jaciment paleontològic de Fumanya. 400.000 € (és una exclosa de 
concurrència per obres de conservació d’un BCIN).

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
Departament de Cultura per al 2022 per a la preservació, restauració, 
protecció i difusió dels béns culturals d’interès nacional
314-07915/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07915/13 us in-
formo del següent:

Pel que fa a les actuacions previstes en béns immobles patrimoni arquitectònic:
L’any 2022 es convocaran tres noves línies de subvenció:
– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per la restauració d’im-

mobles de notable valor cultural per al període 2022-2024, amb una dotació de 
10.000.000 €.

– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per la conservació d’im-
mobles de notable valor cultural per al període 2022-2024, amb una dotació de 
5.000.000 €.

– Subvencions per la redacció de plans directors, plans d’us i manteniment i 
plans especials per al període 2022-2024, amb una dotació 750.000 €.

Pel que fa a les actuacions previstes en béns immobles patrimoni arqueològic:
L’any 2022 s’han convocat dues línies de subvenció que estan en curs d’avaluació 

prèvia a la concessió. Atès que encara no estan concedides, a data d’avui no es pot 
determinar quants projectes s’executaran.
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– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions ar-
queològiques i paleontològiques preventives per a l’any 2022. Dotació: 650.000 €. 
A data d’avui tenim 110 sol·licituds

– Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comar-
ques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a 
l’any 2022. Dotació: 700.000 €. A data d’avui tenim 53 sol·licituds.

S’han de convocar dues línies més encaminades a la protecció i recerca del pa-
trimoni arqueològic i paleontològic

– Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques 
per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pú-
blica, per al període 2022-2023. Dotació: 1.500.000 €

– Subvencions per projectes de recerca quadriennals 2022-2025, dins el Pla de 
Recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes. Dotació: 5.000.000 €

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del 
conveni per a la construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
314-07931/13

Proponent: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07931/13 us in-
formo del següent:

El mes de gener d’enguany es van iniciar els tràmits per part d’ambdues admi-
nistracions per a la signatura del conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 
de Premià de Mar, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Mar 
Nova d’una línia d’aquest municipi.

El passat 19 de juliol, el Govern de la Generalitat va aprovar destinar 1,5 milions 
d’euros a la construcció de la nova Escola Mar Nova a Premià de Mar. D’aquesta 
manera, l’acord econòmic permetrà fer front a les despeses que es derivin de la sig-
natura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’ajuntament 
del municipi.

El conveni entre el Departament i Premià de Mar permetrà, doncs, dur a terme 
aquestes obres relatives a l’edifici que allotjarà la futura escola. L’aportació del De-
partament es durà a terme en tres anualitats: 400.000 euros el 2023, 550.000 euros 
el 2024 i 550.000 euros el 2025.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
elaborar la llista de les construccions escolars
314-07933/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07933/13, 314-
07934/13, 314-07935/13, 314-07936/13, 314-07937/13, 314-07938/13, 314-07939/13, 
314-07940/13, 314-07941/13, 314-07942/13, 314-07943/13, 314-07944/13, 314-
07945/13, 314-07946/13 i 314-07947/13 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El Departament d’Educació treballa en el marc del Pla director d’infraestructu-
res educatives, que es desplega en dos gran eixos:

– Eix 1: Construccions per donar resposta a les necessitats de l’escolarització 
obligatòria i/o universal.

– Eix 2: Rehabilitacions i reformes d’infraestructures escolars.
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/

pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
Respecte a l’Eix 1 (pàg. 8), el Pla de construccions a mig termini (7 anys) és un 

instrument bàsic de planificació. Aquest Pla vol ser un instrument adequat per do-
nar resposta a les noves necessitats d’escolarització i a les polítiques educatives del 
Departament, per ordenar la xarxa d’edificis educatius del país i per facilitar i opti-
mitzar la gestió de les noves construccions escolars i de les ampliacions o reconver-
sions dels centres ja existents.

Aquest Eix té dos objectius clau (pàg. 13):
1. Disposar dels edificis escolars necessaris (escoles, instituts, instituts escola) 

per donar resposta a les necessitats de places escolars per als ensenyaments obliga-
toris i/o universals.

2. Reduir el parc de mòduls provisionals de les infraestructures educatives. Eli-
minar els mòduls provisionals dels centres educatius necessaris per a l’escolarització 
a mesura que es vagin construint els edificis definitiu. Evitar la instal·lació de nous 
mòduls provisionals.

En relació als criteris de priorització de les obres i construccions escolars, el De-
partament d’Educació té una estructura descentralitzada i això permet que les propostes 
incorporades al Pla a 7 anys s’elaborin des de cada Servei Territorial. Aquestes propos-
tes s’efectuen de manera coordinada amb l’àrea de Planificació i Programació de l’oferta 
educativa de la Direcció General de Centres Públics, que garanteix que els criteris de 
priorització utilitzats hagin estat homogenis i aplicats tenint en compte la realitat del país.

La priorització establerta per a les obres és la següent (pàg. 14):
1. Donar resposta a les adequacions derivades de problemes greus de seguretat.
2. Donar resposta a la necessitat de nous espais a construir per a nova escolarit-

zació (alumnes encara no escolaritzats avui), i que el calendari d’execució de l’obra 
permet evitar la ubicació dels alumnes en espais provisionals (mòduls i/o espais ha-
bilitats temporalment).

3. Donar resposta a la construcció de centres que són ja en funcionament en mò-
duls, creats per atendre necessitats d’escolarització urgents, i tenint en compte els 
que més han crescut ja en mòduls provisionals i el seu any d’instal·lació.

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
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4. Donar resposta a la necessitat de nous espais a construir per a nova escola-
rització (alumnes encara no escolaritzats avui) i que els calendaris d’execució pre-
veuen que la disposició dels espais és posterior a la necessitat.

5. Donar resposta als ensenyaments obligatoris i/o universals, la qual cosa signi-
fica prioritzar la construcció d’escoles d’infantil i primària i d’instituts de secundà-
ria, o d’Instituts Escola.

6. Donar resposta a les adequacions derivades del dinamisme de la Formació 
Professional (FP). El Departament d’Educació aposta per a la internacionalització, 
la qualitat d’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, i té com a una de les 
seves fites dissenyar un model generalitzat de Formació Professional i aconseguir 
un sistema d’informació i d’orientació professional eficient i eficaç que constitueixi 
una peça clau del sistema educatiu i de les polítiques actives d’ocupació. Tanmateix 
l’adequació de la Formació Professional a un món laboral amb unes necessitats de-
terminades significa una optimització i adequació dels espais i els equipaments dels 
centres on s’imparteix la Formació Professional.

A més, en el portal d’Infraestructures Educatives, es poden consultar totes les 
obres gestionades pel Departament d’Educació a través d’INFRACAT: https://edu-
cacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructu-
res-educatives/

En aquest sentit i per tal de donar resposta a les necessitats de l’escolarització 
que es preveu al Pla director, s’informa que la nova construcció de l’Escola l’Empor-
danet de La Bisbal de l’Empordà està inclosa en el Pla director.

En el marc del diàleg entre l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà i el Departa-
ment d’Educació s’estan valorant conjuntament les necessitats de l’escolarització de 
la zona per tal de donar compliment al que es preveu al Pla director.

En paral·lel, l’Ajuntament ha manifestat la voluntat d’iniciar les gestions per a la 
posada a disposició del Departament d’un solar adequat per a la construcció de la 
nova escola.

La documentació necessària relativa a la posada a disposició d’un solar per a la 
construcció d’una escola és la següent:

1. Certificat de l’acord plenari, pel qual es posa a disposició del Departament 
d’Educació un solar per la construcció d’una escola.

2. Certificat urbanístic on hi consti: normativa urbanística, classe de sòl, qualifi-
cació urbanística, ús, paràmetres edificatoris, valoració del terreny, menció expressa 
a les servituds que puguin afectar al terreny, i referència expressa a disposar dels 
serveis per tenir la consideració de solar.

3. Certificat del Registre de la Propietat, de domini i càrregues, on hi consti com 
finca independent la que és objecte de posada a disposició.

4. Informe relatiu a les condicions higiènic-sanitàries del solar emès pel Cap 
Local de Sanitat, complementat amb l’anàlisi dels condicionants físic-ambientals. 
A més cal fer constar les possibles incidències mediambientals que pugui patir 
aquest solar.

5. Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), respecte la possibilitat 
d’inundabilitat del solar. Aquest informe s’ha de referir específicament, al terreny 
on es preveu la construcció del centre.

6. Plànols d’emplaçament a escala 1/500 assenyalant la presa dels serveis i topo-
gràfics a escala 1/200, signats pel tècnic municipal i amb el segell de l’Ajuntament.

7. Informe geotècnic.
8. Referència cadastral.
9. Fotografies.
Actualment, però, el Departament no disposa de cap d’aquesta documentació.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de prioritat 
de la construcció de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà), en la llista de les construccions escolars
314-07934/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació per 
a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-07935/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del 
requeriment de la documentació per a la cessió del solar on s’ha 
de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà)
314-07936/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció de 
la documentació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà) per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola 
Empordanet
314-07937/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment 
a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) de la 
documentació per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola 
Empordanet
314-07938/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament del 
solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de 
cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
314-07939/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que ha 
demanat per al solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-07940/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
dels seus requisits pel que fa al solar que l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de 
l’Escola Empordanet
314-07941/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat per 
a acollir més equipaments del solar que l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de 
l’Escola Empordanet
314-07942/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els emplaçaments 
oferts per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) per a 
la construcció de l’Escola Empordanet
314-07943/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té dels solars de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) qualificats com 
a terrenys d’equipaments educatius
314-07944/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
de decidir l’emplaçament de l’Escola Empordanet, de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
314-07945/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de 
l’emplaçament de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà), a prop de l’actual
314-07946/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una 
partida pressupostària per a la construcció de l’Escola Empordanet, 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), el 2022
314-07947/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07933/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de finançament addicional per a alumnes amb necessitats educatives 
específiques als centres concertats
314-07978/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07978/13, 314-
07979/13, 314-07980/13, 314-07981/13, 314-07982/13 i 314-07983/13 us informo del 
següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En primer lloc, en relació a l’alumnat amb necessitats educatives especials matri-
culat als centres privats concertats, s’informa que segons la Resolució EDU/1853/2021, 
d’11 de juny, es va resoldre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions 
per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Edu-
cació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 
per al curs 2020-2021, es va atorgar subvenció a 229 centres privats concertats per 
a 15.440 alumnes.

A l’Annex 1 de la citada Resolució podeu consultar el detall dels centres subven-
cionats: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8435/1857849.pdf.

En segon lloc, en relació a les transferències per cobrir el finançament addicio-
nal, s’informa que d’acord amb la base reguladora 12 de l’Ordre ENS/198/2017, de 

Fascicle quart

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8435/1857849.pdf
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25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió 
de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que resten 
el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques 
desafavorides, l’import de la subvenció es fa efectiu en dos pagaments. El primer 
correspon al 40% de la subvenció atorgada i es tramita en concepte de bestreta quan 
es resol la convocatòria i el segon pagament correspon al 60% restant i es tramita 
quan s’ha justificat correctament la subvenció:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7445/1632625.pdf
En aquest sentit, atès que en la darrera resolució de concessió de subvencions 

corresponent al curs 2020-2021 –mitjançant la Resolució EDU/1853/2021, d’11 de 
juny– hi havia 229 centres beneficiaris, el Departament d’Educació va tramitar 229 
transferències en concepte de bestreta i 229 transferències un cop justificada la sub-
venció per part de tots els centres.

En tercer lloc, en relació al nombre d’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques matriculat a centres privats concertats, s’informa que el curs 2021-2022 ha 
estat de 48.799 alumnes. Podeu consultar la relació de centres a l’Annex 1 de la Re-
solució EDU/1853/2021, d’11 de juny, es va resoldre la convocatòria pública per a 
la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats 
que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socio-
econòmiques desafavorides per al curs 2020-2021.

Per últim, s’informa que la resolució de concessió de subvencions per dotar de 
finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Ca-
talunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides per al curs 
2021-2022 encara no s’ha resolt.

Cal precisar que el mòdul de subvenció que estableix la Resolució EDU/1469/2022, 
de 10 de maig, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats 
que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socio-
econòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022 és de 700,00 euros per a cada 
alumne amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o so-
cioculturals desafavorides:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8671/1907556.pdf

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
transferències efectuades pel Departament d’Educació a centres 
concertats destinades a cobrir el finançament addicional per a 
alumnes amb necessitats educatives específiques
314-07979/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07978/13.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7445/1632625.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8671/1907556.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques matriculats en centres 
concertats
314-07980/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07978/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques que han estat matriculats 
en centres concertats
314-07981/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07978/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’ajuts per a finançar addicionalment les necessitats educatives 
específiques d’alumnes matriculats en centres concertats
314-07982/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07978/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
concertades que tenen alumnes amb necessitats educatives 
específiques amb una assignació de finançament addicional que no 
han rebut per al curs 2021-2022
314-07983/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07978/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
de les assignatures Higiene i Dietètica al centre Eshob i l’idioma en 
què s’imparteixen
314-07998/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-07998/13 us in-
formo del següent:

En relació a la informació sol·licitada sobre les assignatures d’«Higiene» i «Die-
tètica» de l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona, s’informa que l’assignatura 
de Seguretat i Higiene en la manipulació d’aliments (Mòdul 7 o M7) s’imparteix en 
dos grups de matí i un grup de tarda a 1r curs de les titulacions de TGM (Tècnic de 
Grau Mig), i s’imparteix en català.

La Unitat Formativa (UF) de Dietètica i nutrició (que es correspon amb la UF2 
del M7) s’imparteix en dos grups de tarda, també en català.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delegats d’execució de mesures penals alternatives del Departament 
de Justícia el 2022
314-08012/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08012/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08013/13 a 
314-08017/13, la 314-08019/13 a 314-08023/13, la 314-08042/13 a 314-08045/13 i la 
314-08052/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

La funció dels delegats d’execució de mesures (DEM) és el control i suport so-
cioeducatiu respecte al compliment de les obligacions o tractaments que ha imposat 
un jutge o tribunal a l’autor d’un delicte, com a alternativa a l’ingrés a presó.

Els DEM tenen accés als diferents estudis relatius a la reincidència que es poden 
consultar al catàleg de recerques del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada (CEJFE).

El treball dels DEM té com a eixos principals:
– Vetllar per l’adequat compliment de les penes, mesures i/o obligacions impo-

sades, tant pel que fa als aspectes formals com al contingut.
– Informar periòdicament la instància judicial competent sobre el compliment i 

l’evolució de la mesura penal alternativa (MPA) de cada penat.
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– Afavorir la integració social de la persona a qui s’ha imposat una MPA, mit-
jançant el seguiment i suport socioeducatiu.

– Fomentar la dotació de recursos comunitaris adients a les necessitats de la po-
blació atesa.

– Implicar i sensibilitzar la comunitat en els processos d’execució de MPA.
El DEM és el responsable de fer l’avaluació inicial de cada cas i cercar el recurs 

més adient per poder definir el pla de treball per a l’execució de la mesura. Aquest 
pla de treball, una vegada elaborat, l’ha de trametre a l’òrgan judicial competent i, 
a partir d’aleshores, el DEM actua com a interlocutor amb la instància judicial, en 
relació amb la persona penada i l’entitat on està vinculada.

Aquest pla de treball, individual i diferent per a cada persona penada, elaborat 
en funció de les característiques de cada persona penada i dels recursos disponibles, 
Els plans de treball s’adeqüen a la disponibilitat i les necessitats de la persona pe-
nada i, per compatibilitzar-los amb les particularitats de cadascuna d’aquestes per-
sones, els horaris de compliment dels treballs en benefici de la comunitat (TBC) es 
poden flexibilitzar.

El DEM també pot fer la proposta a les instàncies judicials de modificar i/o ade-
quar a les necessitats concretes que presenti la persona penada i incorporar contin-
guts terapèutics i/o formatius –tractament de deshabituació o de salut mental, o bé 
un programa formatiu específic–, si es considera necessari que la persona penada 
compleixi la MPA en aquest format.

Els delegats citen el penat per fer l’avaluació inicial, indispensable per elaborar 
el pla de treball que es tramet al jutge. Durant l’execució de la mesura, els delegats 
fan entrevistes periòdiques amb el penat i l’entitat a la que està vinculat, per fer el 
seguiment del compliment de la mesura i de l’evolució del penat.

Des de l’inici i en tot moment, la persona penada és informada –de manera clara 
i detallada– dels aspectes formals del seguiment que se li farà i de quina manera es 
durà a terme; amb l’establiment de les responsabilitats i/o obligacions de cadascuna 
de les parts, incloent-hi les del DEM.

En dissenyar el pla de treball, el delegat ha d’establir els objectius necessaris per 
assolir el compliment de la mesura, i també aspectes a millorar en la integració so-
cial de la persona a qui s’ha imposat la mesura judicial.

El DEM tramet al jutjat el pla de treball establert, com a informe inicial, jun-
tament amb la programació i el calendari dels dies d’assistència a l’entitat, les da-
tes dels cursos de formació, els dies de tractament al Centre d’Atenció i Seguiment 
(CAS) o Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), segons cada cas.

Durant l’execució de la mesura, el DEM tramet al jutjat cada tres mesos un in-
forme de seguiment de la mesura, que recull l’evolució del penat en el recurs i les 
incidències, si n’hi ha hagut. En el cas que hi hagi un incident rellevant, el delegat 
tramet una nota informativa al jutjat de forma immediata.

En finalitzar la mesura, el DEM ha de fer un informe final al jutjat, que certifi-
qui l’assoliment del compliment de la mesura, i també el compliment dels objectius 
associats. En funció del tipus de mesura, s’hi adjunta el full de valoració de l’entitat 
amb les signatures de les assistències, l’assoliment dels objectius dels cursos forma-
tius i el seu aprofitament o els informes terapèutics, en el cas dels tractaments de 
salut mental o addiccions.

En el cas dels cursos de formació, en l’informe final es fa referència a l’assoliment 
dels objectius del curs per part de la persona penada i a l’aprofitament que n’ha fet.

El control del compliment de les mesures va acompanyat d’un seguiment socio-
educatiu que ha de potenciar els elements de responsabilització personal i d’integra-
ció social, d’acord amb les capacitats i possibilitats de cadascú, i ha de respondre 
sempre al compliment concret de cada MPA.

La intervenció del professional responsable consisteix a efectuar un seguiment 
que faciliti el compliment de la mesura i plantejar, alhora, una relació d’ajuda i su-
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port que permeti abordar la situació de cada persona en els àmbits necessaris (per-
sonal, familiar, social i judicial) per assolir els objectius establerts en el seu pla de 
treball.

Si durant l’execució de la mesura, en el marc de la intervenció del DEM que està 
orientada fonamentalment a facilitar l’execució de la mesura penal i la reinserció 
social de la persona penada, es detecta la necessitat d’inserció laboral del penat, i 
aquesta és determinant pel seu procés d’inserció social, el delegat facilitarà la seva 
derivació als serveis d’inserció que tingui més a l’abast –del municipi, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) o de les entitats del tercer sector que oferei-
xen aquest servei. Igualment, si la necessitat està vinculada a l’accés a l’habitatge, 
la salut o altres necessitats a nivell social, el delegat orientarà la persona penada als 
recursos comunitaris que puguin oferir suport en aquests àmbits.

En el cas que la mesura penal alternativa consisteixi en una obligació de dur a 
terme un programa genèric formatiu d’inserció laboral, aquest es durà a terme a tra-
vés dels recursos comunitaris que ofereixen els serveis socials dels municipis, con-
sells comarcals o ens locals, en els respectius serveis d’inserció laboral. En aquest 
cas, el delegat, durant l’execució de la mesura mantindrà el contacte amb aquests 
serveis per fer el seguiment de l’execució del programa i poder informar-ne al jutge. 
Igualment, en finalitzar el curs, en funció del seu resultat i les necessitats del penat, 
si cal, es coordinarà amb els serveis socials de referència, per tal que puguin fer el 
seguiment del procés d’inserció des dels serveis socials.

Actualment, hi ha 125 delegats d’execució de mesures, nombre que es manté es-
table des de 2017, distribuïts en 16 equips, en tot el territori. Els delegats presten el 
seu servei a través del contracte obert, adjudicat el 2020 a tres entitats del tercer sec-
tor: IRES, aporta 33 delegats; APIP, 49 i INTRES, 23. El Departament treballa en 
un pla de xoc per reduir la llista d’espera de MPA, que comportaria la contractació 
d’11 delegats per un període de dos anys. Atès que els DEM presten el seu servei a 
través d’un contracte obert de serveis, no consten a la relació de llocs de treball del 
Departament de Justícia. En aquest sentit, les 125 places de delegat d’execució de 
mesures que consten al plec de prescripcions tècniques del contracte, estan cobertes.

Els 16 equips de delegats d’execució de mesures, es distribueixen en tres lots. Els 
lots 1 i 2 pertanyen a la demarcació de Barcelona i el 3 dona cobertura a la resta de 
territori. Els lots queden configurats de la manera següent:

Lot. núm. 1: Els equips d’execució de MPA (EMPA) d’aquest lot duen a terme 
programes de MPA, referits a les obligacions i a les mesures de seguretat, incloent-
-hi els programes de TBC que s’hagin imposat, conjuntament amb mesures o obli-
gacions de tractament o de programes formatius. Abasten l’àmbit territorial que, 
d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament 
de Justícia, correspon a la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i L’Hospitalet, a 
la Gerència Territorial de Barcelona Comarques i als Serveis Territorials de la Cata-
lunya Central i estan distribuïts, territorialment, de la manera següent: 

Equip Seu Territori

EMPA Barcelona Barcelona Barcelonès
EMPA Sud Sant Feliu de 

Llobregat 
Baix Llobregat, l’Hospitalet, Garraf i Alt Penedès

EMPA Nord Manresa Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages, 
Berguedà, Moianès i Osona

Lot núm. 2: Els EMPA d’aquest lot duen a terme programes de TBC, excepte 
aquells que s’hagin imposat conjuntament amb mesures o obligacions de tractament 
o de programes formatius. Abasten l’àmbit territorial que, d’acord amb el Decret 
194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, correspon 
a la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i L’Hospitalet, a la Gerència Territorial 
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de Barcelona Comarques i als Serveis Territorials de la Catalunya Central i estan 
distribuïts, territorialment, de la manera següent: 

Equip Seu Territori

EMPA 1 Barcelona Barcelonès
EMPA 2 Barcelona Barcelonès 
EMPA 3 Cornellà Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf
EMPA 4 Terrassa Vallès Occidental 
EMPA 5 Arenys Maresme, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs 

i Badalona
EMPA 6 Granollers Vallès Oriental 
EMPA 7 Manresa Anoia, Bages, Berguedà i Osona

Lot núm. 3. Aquests EMPA duen a terme tots els programes de MPA, siguin del 
tipus que siguin, del territori que els correspon. Abasten els àmbits territorials que, 
d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament 
de Justícia, corresponen als Serveis Territorials de Girona, de Lleida, de Tarragona, 
de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu i Aran. Estan distribuïts, territorialment, de 
la manera següent: 

Equip Seu

EMPA Girona Nord Figueres
EMPA Girona Sud Girona
EMPA Lleida Lleida
EMPA Tarragona Nord Reus
EMPA Tarragona Sud Tarragona 
EMPA Terres de l’Ebre Tortosa

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
increment de delegats d’execució de mesures penals alternatives del 
Departament de Justícia
314-08013/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de delegats d’execució de mesures penals alternatives del 
Departament de Justícia que estan cobertes
314-08014/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
de delegats d’execució de mesures penals alternatives
314-08015/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels 
delegats d’execució de mesures penals alternatives
314-08016/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els delegats 
d’execució de mesures penals alternatives elaboren plans 
individualitzats de treball
314-08017/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri dels 
delegats d’execució de mesures penals alternatives per al 
repartiment dels recursos
314-08018/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08018/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08040/13, 314-
08041/13 i la 314-08053 a 314-08063/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

En l’execució de les mesures penals alternatives (MPA) a Catalunya el Depar-
tament de Justícia col·labora amb diferents entitats, que tenen papers diferenciats.
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Es contracten 3 entitats, de les quals depenen els 16 equips de MPA amb tot el 
personal necessari per fer el seguiment dels penats, gestionar-ne els expedients i fer 
la cerca de recursos, fonamentalment de treballs en benefici de la comunitat (TBC). 
Aquestes entitats es seleccionen mitjançant un concurs públic de procediment obert, 
segons la legalitat vigent, on s’estableixen, entre d’altres, els següents criteris: la des-
cripció de la prestació, un pressupost de licitació, la durada del contracte i el seu 
àmbit geogràfic.

A més a més, el Departament contracta altres entitats, també mitjançant proce-
diment obert, per dur a terme els programes formatius o altres obligacions que de-
terminats penats tenen l’obligació de complir.

I, finalment, per dur a terme el programa de treballs en benefici de la comunitat, 
el Departament estableix col·laboració, amb diverses entitats sense ànim de lucre i 
serveis públics de tot el territori, en els quals les persones penades desenvolupen les 
jornades de TBC imposades pel jutge.

Les places necessàries per als diferents programes es cerquen atenent a aquests 
criteris i procediments, segons les obligacions que el jutge o magistrat imposa a la 
persona penada:

– Programes formatius: segons el nombre de persones penades a complir aquesta 
obligació, es fa una estimació de les places que es necessiten i es contracten entitats 
específiques que els duen a terme.

– Treballs en benefici de la comunitat (TBC): segons característiques del penat 
i el seu domicili. Es fa recerca de places a les poblacions i territoris on es necessi-
ten i en alguns casos, cal fer cerques individuals per persones penades específiques.

– Tractaments de salut mental i toxicomanies: es deriva a les persones penades a 
les places de la xarxa publica

– Mesures de seguretat d’internament: les de salut mental es deriven a les pla-
ces de la xarxa pública; mentre que les de deshabituació es deriven a la Fundació 
Egueiro, amb la que hi ha un contracte de serveis.

Els recursos dels quals es necessita més quantitat són els de TBC. Els/les DEM 
determinen els recursos a cercar tenint en compte la situació personal, social, fami-
liar i laboral de la persona penada i el seu lloc de residència. La cerca de recursos 
de TBC és al mateix temps genèrica (per territoris) i individualitzada segons el per-
fil de cada penat.

Actualment, hi ha un total de 8 persones gestores de recursos que tenen com a 
funció principal, la recerca de recursos per tal de poder executar la mesura de TBC. 
Les persones gestores de recursos estan distribuïdes en tots els equips de Catalunya: 
5 a Barcelona, 1 a Tarragona i Terres de l’Ebre, 1 a Lleida i 1 a Girona.

Per a la gestió dels TBC, existeix una base de dades de recursos on consten les 
diferents entitats amb les quals es col·labora per poder executar aquesta mesura. En 
aquesta base hi figuren les entitats, els equipament que ofereixen, els horaris per rea-
litzar els TBC i les places que cada entitat ofereix.

Aquesta base de dades s’actualitza de manera continuada, per tal de tenir al dia 
el catàleg de places que ens ofereixen. Actualment tenim un total de 1.855 entitats 
que ens ofereixen 4.206 equipaments amb un total 5.110 places on derivar les perso-
nes penades per fer els TBC. Aquestes dades estan a l’abast de la ciutadania a través 
de la web de dades obertes de la Generalitat: https://analisi.transparenciacatalunya.
cat/Legislaci-just-cia/Entitats-col·laboradores-de-treballs-en-benefici-d/abnp-sjj6

En aquest darrer any s’han signat un total de 19 convenis amb les entitats se-
güents:

– Creu Roja de Catalunya
– SUARA
– Banc de Sang i Teixits
– Centre d’estudis Marítims i d’Activitats del Port de Tarragona
– Consorci Badalona Sud

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Legislaci-just-cia/Entitats-col-laboradores-de-treballs-en-benefici-d/abnp-sjj6
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Legislaci-just-cia/Entitats-col-laboradores-de-treballs-en-benefici-d/abnp-sjj6
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– Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis
– Consorci de Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental
– Departament d’Educació
– Universitat Rovira i Virgili
– Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres
– Consorci Hospitalari de Vic
– Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
– Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
– Abadia de Montserrat
– Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Lleida
– Fundació banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
– Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona
– Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
– Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Finalment, pel que fa a l’existència d’un informe de control de l’acompliment de 

les mesures penals alternatives per part de les entitats que hi col·laboren, anualment 
les entitats adjudicatàries del tres lots del contracte elaboren una memòria de com-
pliment de les prescripcions tècniques del contracte, amb informació quantitativa i 
qualitativa respecte de l’activitat desenvolupada.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
flexibilitat previstes amb relació al compliment de les mesures penals 
alternatives
314-08019/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport 
socioeducatiu complementari a les mesures penals alternatives
314-08020/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les 
mesures penals alternatives
314-08021/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de 
l’assoliment de l’objectiu de les mesures penals alternatives
314-08022/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincidència de 
les persones que han seguit mesures penals alternatives
314-08023/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients dels equips de delegats d’execució de mesures penals 
alternatives
314-08024/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08024/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08025/13, la 314-
08035/13 i la 314-08038/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Desglossem, seguidament, les xifres dels expedients assignats a cada equip de 
delegats d’execució de mesures penals alternatives (EMPA) i les de la mitjana de ca-
sos per delegat d’execució de mesures (DEM), durant els darrers cinc anys. Aquestes 
darreres, cal llegir-les tenint present que, en funció del tipus de mesures que executi 
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cada equip, els DEM tenen més o menys casos assignats; aquesta xifra també pot 
variar en funció de si els DEM tenen en execució casos en els quals no intervenen 
efectivament, per circumstàncies diverses; si és el cas, se’ls poden adjudicar més 
casos.

Nombre de casos per EMPA, durant els darrers cinc anys

  2021 2020 2019 2018 2017

Equip d’Execució MPA Barcelona 1.028 1.190 860 840 811
Equip d’Execució MPA Barcelona Nord 916 1.126 922 1.026 939
Equip d’Execució MPA Barcelona Sud 1.023 1.232 935 963 938
Equip d’Execució MPA-1 1.023 958 1.269 1.146 1.214
Equip d’Execució MPA-2 887 754 944 976 936
Equip d’Execució MPA-3 1.082 1.057 1.196 1.169 1.146
Equip d’Execució MPA-4 991 902 1.032 1.198 1.143
Equip d’Execució MPA-5 1.060 867 954 988 998
Equip d’Execució MPA-6 1.203 1.010 1.121 1.032 906
Equip d’Execució MPA-7 945 958 939 952 946
Equip Execució MPA Girona Nord 628 693 728 812 705
Equip Execució MPA Girona Sud 613 700 820 988 1.089
Equip Execució MPA Lleida 1.015 939 822 837 854
Equip Execució MPA Tarragona Nord 993 1.225 1.166 1.146 1.216
Equip Execució MPA Tarragona Sud 985 1.155 829 902 938
Equip Execució MPA Terres de l’Ebre 391 384 353 327 369

Nombre de casos per DEM, en els darrers cinc anys, desglossat per equips

Equip

Mitjana 
casos x 

DEM 2021

Mitjana 
casos x 

DEM 2020

Mitjana 
casos x 

DEM 2019

Mitjana 
casos x 

DEM 2018

Mitjana 
casos x 

DEM 2017

Equip MPA Barcelona 85,6 99,2 66,15 70 62,4
Equip MPA Barcelona Nord 83,3 80,4 65,85 78,9 58,7
Equip MPA Barcelona Sud 78,7 82,1 62,3 68,8 67
Equip MPA-1 113,7 106,4 141 88,2 121,4
Equip MPA-2 88,7 94,25 134,9 122 104
Equip MPA-3 135,25 117,4 132,9 116,9 127,3
Equip MPA-4 141,6 112,75 93,8 133,1 146
Equip MPA-5 132,5 108,4 106 109,8 124,8
Equip MPA-6 133,7 144,3 124,6 129 100,7
Equip MPA-7 118,1 136,9 134,1 158,7 157,7
Equip MPA Girona Nord 78,5 69,3 72,8 73,8 88,1
Equip MPA Girona Sud 68,1 70 82 89,8 54,5
Equip MPA Lleida 78,1 85,4 58,7 64,4 71,2
Equip MPA Tarragona Nord 82,75 102,1 106 81,9 86,9
Equip MPA Tarragona Sud 82,1 96,25 82,9 64,4 85,3
Equip MPA Terres de l’Ebre 97,75 128 117,7 81,75 73,8

Les dades de l’evolució del nombre de persones que han dut a terme MPA en els 
darrers anys són relativament estables i la fluctuació depèn de diversos factors; en-
tre aquests, destaquem el fet que hi pot haver moltes persones que han de complir 
diverses mesures (en aquest cas, es comptabilitza una persona, però s’està treballant 
en l’execució de diverses mesures) i la llargada de les mesures imposades (si en un 
any s’acumulen més mesures imposades de llarga durada, s’atenen menys persones 
que si les mesures són de curta durada, aquest darrer cas permet més entrada de 
persones diferents).

Nombre de persones que han dut a terme MPA els darrers anys

L’evolució del nombre de mesures penals alternatives imposades durant els dar-
rers 10 anys a Catalunya, és la següent: 
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Any MPA altes anuals

2012 10.705
2013 11.389
2014 11.480
2015 10.486
2016 9.476
2017 9.505
2018 9.788
2019 9.593
2020 7.121
2021 10.898

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mitjà 
d’expedients dels equips de delegats d’execució de mesures penals 
alternatives
314-08025/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08024/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
formatius específics previstos com a mesures penals alternatives
314-08026/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08026/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08027/13 a la 314-
08034/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Els programes formatius que es duen a terme amb les persones penades a Mesu-
res Penals Alternatives (MPA) són els següents:

– VIGE/INTRA: programa de violència de gènere i intrafamiliar
– Delictes contra la llibertat sexual
– COVI: conductes violentes
– Contra els delictes d’odi i discriminació
– Programes per dones
– Responsabilitat Comunitària (per delictes contra la salut pública)
– Programes d’educació viària
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Aquests programes, que son majoritàriament de caràcter grupal, s’apliquen quan 
s’intervé amb usuaris que tenen imposada una obligació de complir-los, vinculada 
a la suspensió de la pena privativa de llibertat, i també a penats a llibertat vigilada 
post penitenciària que tinguin imposada aquesta obligació.

En alguns casos s’incorpora aquest tipus d’intervenció amb penats a treballs en 
benefici de la Comunitat (TBC) per tal de treballar de forma més directa el delicte 
comès.

Les dades disponibles al web del Departament sobre la participació d’interns a 
programes formatius, tant genèrics com específics, no es refereixen a la participació 
de persones penades a MPA.

Actualment, amb els programes formatius que hem relacionat, cobrim tota la ti-
pologia de delictes que ens arriba.

Respecte de la llista d’espera en relació amb els programes formatius (PF), a data 
1 de juny de 2022, la situació era la següent: 

Unitat/Equip Programes formatius pendents d’inici

EMPA-TE 9
EMPA-G 41
EMPA-L 11
EMPA-T NORD 4
EMPA-T SUD 7
EMPA BCN 299
EMPA BCN NORD 294
EMPA BCN SUD 306
Total 971

Aquests PF es realitzen al llarg de l’any per poder anar agrupant els penats se-
gons delictes i territoris, i està previst dur-los a terme durant el darrer trimestre d’a-
quest any. El termini per accedir als cursos depèn del tipus de PF i de l’àmbit terri-
torial on s’apliquen. A la província de Barcelona hi una mitjana de temps d’espera de 
8 mesos en el programa de VIGE però la resta de territoris i de programes no tenen 
una llista d’espera significativa.

Els PF es poden realitzar a tot el territori català, si bé en el lloc de realització 
s’intenta aglutinar penats de totes les zones properes. Hi ha certa problemàtica en 
la dispersió territorial de les demandes en alguns territoris, com pot ser el cas de 
Lleida. Els grups es realitzen a les poblacions on hi hagi més demanda d’usuaris o 
allà on sigui possible el desplaçament de l’usuari amb transport públic. No hi ha una 
distància màxima establerta.

En cas que no hi hagi suficient demanda, es realitzen grups amb format reduït 
(4 usuaris).

Finalment, i pel que fa als estudis elaborats fins al moment en relació als PF, 
els relacionem a continuació, incloent-hi els que fan referència a la reincidència. Es 
poden consultar a la web del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

– La motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa for-
matiu: Aplicació pilot del Pla d’Intervenció Motivacional (PIM). Any 2016

– La reincidència en mesures penals alternatives 2015 (inclou els programes for-
matius)

– Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa for-
matiu en violència domèstica. Any 2013

– Avaluació de programes formatius de seguretat viària i la reincidència poste-
rior. Any 2012

– Com conduïm després d’un programa formatiu de seguretat viària? Any 2010
– La reincidència dels condemnats per delictes de violència de gènere a progra-

mes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat. Any 2010
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– Avaluació de programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comu-
nitat en delictes de violència de gènere. Any 2009

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació dels 
programes formatius específics previstos com a mesures penals 
alternatives
314-08027/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
disminució del nombre d’interns que segueixen programes formatius 
del darrer trimestre del 2018 ençà
314-08028/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a accedir als programes formatius del Departament de Justícia
314-08029/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els programes 
formatius del Departament de Justícia es poden seguir a tot el 
territori
314-08030/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
places dels programes formatius del Departament de Justícia a tot el 
territori
314-08031/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi amb les dades de reincidència de les persones que han seguit 
un programa formatiu
314-08032/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi amb les dades de sentències condemnatòries per tipus de 
delicte
314-08033/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de 
nous programes formatius en funció del tipus de delicte
314-08034/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08026/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
disminució del nombre d’interns que segueixen mesures penals 
alternatives del 2010 al 2021
314-08035/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08024/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap estudi 
amb relació al grau de reincidència de les persones que han seguit 
mesures penals alternatives
314-08036/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08036/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08037/13 i 314-
08039/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Al catàleg de recerques del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(CEJFE), existeixen diversos estudis que inclouen dades socioeconòmiques i demo-
gràfiques de les persones penades a MPA i dades de reincidència.

En destaquem els següents: L’execució de les mesures penals alternatives a les 
comarques de Tarragona. Anàlisi comparativa entre Tarragona, Lleida i Girona.

La reincidència en mesures penals alternatives 2015.
A més, al web del Departament de Justícia es publiquen dades actualitzades que 

recullen característiques sociodemogràfiques de la població penada a MPA i altres 
dades d’interès.

Pel que fa a l’evolució del temps d’espera entre la imposició de la mesura i l’inici 
del compliment efectiu de la mateixa, en aquest quadre teniu la comparativa dels 10 
darrers anys: 

Any Temps imposició mesura/ inici efectiu (en dies)

2012 256,78
2013 301,01
2014 377,55
2015 381,87
2016 648,16
2017 325,49
2018 297,26
2019 276,10
2020 223,87
2021 130,47

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi amb relació a la composició socioeconòmica i demogràfica 
dels interns que han seguit mesures penals alternatives
314-08037/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08036/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les 
mesures penals alternatives
314-08038/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08024/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps 
d’espera entre la sentència i l’inici del compliment de la mesura 
penal alternativa
314-08039/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08036/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’ajustar 
la demanda de places de mesures penals alternatives a les places 
preexistents
314-08040/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de les 
necessitats de mesures penals alternatives
314-08041/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mesures de flexibilització del compliment de les mesures penals 
alternatives
314-08042/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les mesures 
penals alternatives van acompanyades d’algun tipus d’inserció 
laboral
314-08043/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a 
l’òrgan judicial sentenciador del compliment i l’efectivitat de les 
mesures penals alternatives
314-08044/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa a l’òrgan 
judicial sentenciador dels informes del compliment de les mesures 
penals alternatives
314-08045/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
entre el Departament de Justícia i els òrgans judicials amb relació 
a la planificació, l’establiment i el seguiment de les mesures penals 
alternatives
314-08046/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-08046/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08047/13 a 314-
08051/13.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

La coordinació entre el Departament de Justícia i els òrgans judicials respecte de 
l’execució de les mesures penals alternatives es circumscriu, fonamentalment, a la 
coordinació necessària relativa al seguiment de cadascuna de les persones penades, 
mitjançant un sistema establert d’informes i del contacte personal, telefònic o pre-
sencial, amb l’òrgan judicial corresponent, quan es tracta de comentar i coordinar 
propostes específiques derivades de situacions complexes.

Tots els òrgans judicials tenen una informació completa i fàcilment accessible 
sobre tots els serveis de mesures penals alternatives a través de la pàgina web del 
Departament de Justícia i de la Intranet de l’Administració de Justícia. Existeix, a 
més, una informació àmplia i accessible sobre els recursos de treball en benefici de 
la comunitat a Catalunya en format de dades obertes.

Pel que fa als jutjats de menors, cal assenyalar que es regeixen per una legislació 
específica, tenen jutges/ses especialitzats/des i els equips professionals de l’Admi-
nistració que executen les mesures penals amb persones menors d’edat que han co-
més un delicte estan completament diferenciats dels equips que treballen amb per-
sones penades adultes. La Llei orgànica 5/2000 de responsabilitat penal del menor 
estableix un catàleg molt ampli de mesures que es poden desenvolupar en el medi 
obert o medi comunitari (no s’anomenen, en aquest cas, mesures penals alternati-
ves). Actualment, en l’àmbit de la justícia juvenil, les mesures en medi obert cons-
titueixen el 86% del total de les mesures penals executades (dades acumulades a 
desembre 2021).

Pel que fa a la previsió d’instaurar un servei de mediació en l’execució penal, 
el Departament de Justícia compta amb un servei de mediació penal des de 1998. 
Actualment aquest servei s’anomena de justícia restaurativa, atès que desenvolupa 
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altres metodologies restauratives, a més de la mediació penal que el caracteritzava 
en un principi. El servei de justícia restaurativa es posa a disposició de tots els òr-
gans judicials en fase pre-sentència (llevat dels casos en què queda exclòs per llei) i 
també existeixen diferents experiències d’aplicació de la justícia restaurativa durant 
l’execució de la sentència.

Finalment, la mediació penal s’arbitra des dels jutjats penals ordinaris, i el jutjat 
de vigilància penitenciària no hi té un paper, més enllà de conèixer si aquesta me-
diació ha reeixit o no, per a partir d’aquí poder actuar sobre els possibles beneficis 
penitenciaris o valoracions per a l’execució de la condemna. Igualment, els equips 
penitenciaris poden estimular la persona privada de llibertat a participar de manera 
adequada en el procés de mediació penal i, com el jutge, interessar-se pel resultat 
de la mediació i en conseqüència valorar-lo de cara a l’estudi de la seva execució de 
la condemna.

Els tribunals sentenciadors, poden utilitzar la mediació penal com a condició o 
regla de conducta a les suspensions de condemna (art. 83.1.6 i 84.1 del Codi penal), 
o bé com a requisit per a l’avançament de la llibertat condicional per interns clas-
sificats en tercer grau en cas que existeixi una participació efectiva i favorable en 
programes de reparació a la víctima.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
el Departament de Justícia i els òrgans judicials amb relació a la 
planificació, l’establiment i el seguiment dels programes formatius
314-08047/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08046/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si als jutjats penals 
i les audiències provincials hi ha catàlegs de les mesures penals 
alternatives
314-08048/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08046/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’instaurar un servei de mediació en l’execució penal de les 
sentències
314-08049/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08046/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels 
jutjats de vigilància penitenciària i els tribunals sentenciadors en les 
mediacions penals als centres penitenciaris
314-08050/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08046/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
servei especialitzat en mesures penals alternatives als jutjats de 
menors
314-08051/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08046/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
els serveis socials amb relació als interns que han seguit un curs 
d’inserció laboral
314-08052/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08012/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de les 
entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia per a dur a 
terme mesures penals alternatives
314-08053/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a 
les entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia per a dur 
a terme mesures penals alternatives
314-08054/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
tenen les entitats d’optar a la prestació dels serveis de les mesures 
penals alternatives
314-08055/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre 
les entitats que col·laboren en la prestació dels serveis de les 
mesures penals alternatives i les altres entitats
314-08056/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un catàleg 
de places per a participar en les activitats de les mesures penals 
alternatives
314-08057/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’un informe de control de l’acompliment de les mesures penals 
alternatives per part de les entitats que hi col·laboren
314-08058/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
informe amb relació al compliment dels objectius de les mesures 
penals alternatives per part de les entitats que hi col·laboren
314-08059/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
convenis entre les entitats que col·laboren en la prestació dels 
serveis de les mesures penals alternatives i el Departament de 
Justícia
314-08060/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
places per a participar en els programes formatius de les mesures 
penals alternatives a tot el territori
314-08061/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats en què 
es poden dur a terme mesures penals alternatives
314-08062/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap equip 
o persona que cerqui llocs per a dur a terme mesures penals 
alternatives
314-08063/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08018/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la promoció del català els darrers deu anys
314-08064/13

Proponent: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08064/13 i 314-
08065/13 us informo del següent:

Els fons pressupostaris destinats pel Govern de la Generalitat a la promoció del 
català en els darrers deu anys es troben consignats en la informació d’execució i liqui-
dació pressupostària de cada exercici, que es pot consultar fàcilment a la pàgina web 
del Departament d’Economia i Hisenda, dins l’apartat «Execució pressupostària»:

http://economia.gencat.cat/ca/ambitsactuacio/seguiment-control-finances/execu-
ció-pressupostaria

http://economia.gencat.cat/ca/ambitsactuacio/seguiment-control-finances/execució-pressupostaria
http://economia.gencat.cat/ca/ambitsactuacio/seguiment-control-finances/execució-pressupostaria
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En aquest apartat es poden descarregar totes les dades per exercicis, explícita-
ment consignades com a programa pressupostari amb la denominació Promoció de 
la llengua catalana, que fa referència a la informació demanada.

Atesa la situació sociolingüística del país, totes les actuacions de foment del ca-
talà (i de l’aranès) són actuacions de promoció del bilingüisme.

Pel que fa a la promoció del castellà, cal assenyalar que la Generalitat de Catalu-
nya no disposa de competències en matèria de promoció del castellà, perquè aques-
tes corresponen al govern de l’Estat.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat 
a la promoció del castellà i el bilingüisme els darrers deu anys
314-08065/13

Proponent: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08064/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades 
delinqüencials del districte de Nou Barris, de Barcelona, els darrers 
cinc anys
314-08097/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08097/13, 
314-08098/13, 314-08099/13, 314-08100/13, 314-08101/13, 314-08102/13, 314-
08103/13, 314-08104/13, 314-08105/13, 314-08106/13, 314-08107/13, 314-08108/13, 
314-08109/13, 314-08110/13, 314-08111/13, 314-08112/13 i 314-08113/13, 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 nombre de fets delictius al districte de Nou Barris en el període 2017-2021 va 
ser el següent:

– 2017: 8.892
– 2018: 9.091
– 2019: 9.345
– 2020: 8.744
– 2021: 9.598
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El nombre de procediments instruïts per l’ABP Nou Barris, incloent les denún-
cies presentades en altres ABP però instruïdes per l’ABP Nou Barris, per infrac-
cions a la Llei orgànica 4/15, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
els darrers cinc anys i a la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, és el se-
güent:

– 2017: 433
– 2018: 371
– 2019: 470
– 2020: 2.306
– 2021: 1.258
S’especifica, en el document annex, el desglossament dels fets delictius per tipo-

logia delictiva i any i també pels barris del districte, així com la informació detalla-
da de les denúncies per anys i per barris.

El conjunt de l’activitat policial queda enregistrada en les aplicacions informàti-
ques corporatives, però no s’elabora una memòria de les activitats desenvolupades.

Els efectius de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat i els del Grup de Pro-
ximitat de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Nou Barris mantenen contactes i reunions 
contínues i fluides amb el teixit associatiu, comercial, veïnal i corporatiu del distric-
te, que permet detectar les problemàtiques de la ciutadania de manera proactiva i 
intervenir, si s’escau, amb més rapidesa i eficàcia.

Diàriament les patrulles del Cos de Mossos d’Esquadra i les de la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona (GUB) fan patrullatge conjunt i/o coordinat per donar una res-
posta adequada a les problemàtiques dels diferents barris del districte. No s’han fet 
patrulles mixtes.

De forma diària es duen a terme dispositius de seguretat per prevenir fets delin-
qüencials, molts d’ells coordinats amb la GUB. A banda, es fan serveis específics 
com poden ser:

– POE Habitatge, per a la prevenció dels robatoris a l’interior d’habitatges.
– Pla d’estiu, per donar respostes als delictes relacionats amb l’època estiuenca, 

el turisme, la massificació de l’espai públic, etc.
– Plans estacionals durant els períodes de Nadal i Setmana Santa, per prevenir 

fets delinqüencials relacionats amb els períodes de vacances, especialment en l’àm-
bit del comerç.

– Altres dispositius de seguretat específics, com el seguiment del centres educa-
tius, la venda de metalls i l’oci nocturn.

D’altra banda, en cas de fets puntuals, a l’ABP de Nou Barris es porten a terme 
diversos dispositius o serveis coordinats. Alguns dels que es fan actualment són els 
següents:

– Dispositiu «cogoteros». Es porta a terme els dies de pagaments de les pensions, 
al voltant dels caixers per a evitar els robatoris a les persones grans que treuen els 
diners dels caixers.

– Dispositiu «sense sostre» al carrer Marie Curie. Es va dur a terme un disposi-
tiu coordinat amb la GUB per minimitzar l’impacte que feien els sense sostre que 
dormien en aquest carrer.

– Dispositiu per tractar la problemàtica al carrer Agudes. De manera conjunta 
amb la GUB es fa un patrullatge de saturació per aquest carrer, ja que hi ha un grup 
de joves que provoquen molèsties al veïnat i danys al mobiliari. En alguna ocasió hi 
ha hagut enfrontament amb els veïns.

– Dispositiu per prevenir danys a centres educatius. Patrullatge de saturació co-
ordinat amb la GUB per a centres educatius específics per evitar que es produeixin 
danys, especialment durant els dies que finalitzen les classes.

– Locals ocupats. Vigilància i control dels locals del districte que estan ocupats 
per persones multireincidents, autores de robatoris amb força i/o violents.
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El Cos Mossos d’Esquadra disposa d’unes pautes d’actuació per afrontar l’ocu-
pació d’espais públics i gestionar els botellots. L’ABP de Nou Barris porta a terme 
aquestes pautes d’actuació, comptant sempre amb la col·laboració i la coordinació 
amb la GUB.

D’acord amb el Decret 415/2011, la Unitat Canina depèn de la Comissaria Ge-
neral de Recursos Operatius. Atès que es tracta d’un servei central, ni l’ABP Nou 
Barris ni cap altra comissaria disposen d’una unitat canina.

L’evolució del nombre d’efectius a l’ABP de Nou Barris s’ha mantingut constant 
durant el període 2018-2021, amb 107 efectius. Actualment està formada per 119 
efectius.

Hi ha una mitjana de 15 patrulles diàries en aquesta ABP, distribuïdes en els tres 
torns de treball. Actualment disposa d’una mitjana de quatre patrulles en torn de nit.

L’ABP Nou Barris s’estructura en una Unitat de Seguretat Ciutadana i una Unitat 
d’Investigació, que és la unitat competent per investigar delictes específics contra la 
salut pública.

Actualment la unitat d’investigació de Nou Barris està formada per un sergent 
(cap d’Unitat), tres caporals i onze agents.

Algunes investigacions per delictes contra la salut pública són portades a terme, 
conjuntament amb la GUB, formant equips conjunts d’investigació, i quan és neces-
sari en la investigació de delictes, poden intervenir unitats d’investigació de la Regió 
Policial Metropolitana Barcelona o dels serveis centrals, d’acord amb les funcions 
previstes en el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial 
de la Direcció General de la Policia.

L’ABP Nou Barris disposa d’un total de 23 vehicles:
– 8 vehicles no logotipats
– 1 motocicleta de 125cc.
– 3 motocicletes de més de 250cc.
– 4 vehicles camuflats.
Aquests vehicles són utilitzats pels efectius de l’ABP Nou Barris per a la realit-

zació de diferents serveis operatius.
– 8 vehicles logotipats amb mampara de protecció per a persones detingudes (5 

Seat Ateca, 2 Ford Kuga híbrids i 1 Seat Altea XL).
– 3 vehicles logotipats (2 Nissan Pulsar i 1 Nissan Qashqai).
– 2 motocicletes logotipades de 125cc.
– 2 motocicletes logotipades de 650cc.
Per últim, el reforç d’estiu es revisa de forma exhaustiva cada any amb l’objectiu 

de donar suficient cobertura a les unitats de seguretat ciutadana que tenen un in-
crement del volum de feina durant el període estival. En aquest sentit, la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de Nou Barris no s’ha detectat com un dels serveis que vegi 
incrementada suficientment la seva necessitat operativa per destinar-hi un reforç 
d’efectius. No obstant això, es fa un seguiment setmanal de les Unitats de Segure-
tat Ciutadana per detectar qualsevol augment de la demanda de serveis policials o 
per qualsevol altra circumstància, planificada o no, que faci necessari reforçar la 
capacitat operativa policial quan la demanda de serveis no pugui ser atesa amb els 
efectius de l’ABP.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies interposades al districte de Nou Barris, de Barcelona, els 
darrers cinc anys
314-08098/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la memòria 
d’activitats de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08099/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
programa comunitari de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08100/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el patrullatge 
conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana al districte 
de Nou Barris, de Barcelona, el darrer any
314-08101/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla 
d’actuació de seguretat ciutadana per al districte de Nou Barris, de 
Barcelona
314-08102/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació per als casos de sobreocupació de l’espai públic a l’àrea 
bàsica policial de Nou Barris
314-08103/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats 
d’investigació sobre delictes contra la salut pública a l’àrea bàsica 
policial de Nou Barris
314-08104/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat canina a 
l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08105/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
del Cos de Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08106/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de 
patrulles a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08107/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
patrulles nocturnes de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08108/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles camuflats de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08109/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
efectius de l’àrea bàsica policial de Nou Barris els darrers cinc anys
314-08110/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de l’àrea 
bàsica policial de Nou Barris
314-08111/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles policials de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
314-08112/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’augmentar els efectius de l’àrea bàsica policial de Nou Barris al 
període estival
314-08113/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08097/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places 
residencials de titularitat pública per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de les comarques de Girona els darrers deu anys
314-08115/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08115/13 i 314-
08116/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Des del 2012 al 2022 no hi ha hagut variació de places residencials de titularitat 
pública per atendre persones amb discapacitats psíquiques al Gironès: 22 registra-
des a la Garrotxa i 126 al Gironès. Actualment, però, es preveu un increment de 36 
places de residència en el marc del pla que estem implementant per donar resposta a 
les necessitats de les persones amb discapacitat a la demarcació de Girona.

Pel que fa a l’evolució de les places residencials de titularitat privada per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Girona en els darrers 10 anys, 
podeu consultar la taula annexa.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places 
residencials de titularitat privada per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de les comarques de Girona els darrers deu anys
314-08116/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08115/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
les places residencials de titularitat privada per a persones amb 
discapacitat
314-08119/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08119/13 a 
314-08121/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Pel que fa al finançament de les places residencials de titularitat privada per a 
persones amb discapacitat, cal tenir en compte que considerem com a entitats priva-
des en el món de la discapacitat fundacions privades sense ànim de lucre. L’import 
total és de 22.980.036,53 €, amb una aportació dels usuaris de 2.116.577,58 € i im-
port del DSO de 20.863.458,95 €.

Pel que fa al cost de les places residencials de titularitat pública destinades a per-
sones amb discapacitat, cal tenir en compte que considerem dins el concepte titula-
ritat pública les conveniades amb ens públics (Consorci Sant Gregori, Consorci de 
benestar social de la Garrotxa i IAS), i incloem dins de serveis residencial tant les 
residències com les llars residències. Tenint això en compte, informem que l’import 
total és de 6.008.862,35 €, amb aportació de les persones usuàries de 354.024,11 € i 
amb aportació d’un import per part del Departament de 5.654.838,24 €.

Pel que fa al cost de cada plaça residencial de titularitat pública destinada a per-
sones amb discapacitat, disposeu de la informació en aquest quadre: 

Llar Dis Intel·lectual Resid Dis Intel·Lectual Resid Dis. Física

Tipologia Preu Tipologia Preu Tipologia Preu

INT. 39,18 EXT 103,94 EXT 97,69
LIM. 71,81 EXT+TC 119,49 GEN 105,55
LIM+TC 76,13 GEN 103,94
EXT. 76,13 GEN+PS 113,53 Llar Dis. Física
EXT+TC 82,71 INT 32,71
GEN. 77,10 LIM 63,84

Llegenda:

TC = trastorn de conducta

GEN= suport generalitzat

PS = problemàtica de salut

LIM = suport limitat

INT = suport intermitent

EXT = amb suport extens

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
places residencials de titularitat pública destinades a persones amb 
discapacitat
314-08120/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08119/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada 
plaça residencial de titularitat pública destinada a persones amb 
discapacitat
314-08121/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08119/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
residencials de titularitat pública o privada per a persones amb 
discapacitat intel·lectual que estan ocupades a les comarques de 
Girona
314-08122/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08122/13, us in-
formo del següent:

Pel que fa a les places ocupades a centres residencials i llars residències de ti-
tularitat pública, cal tenir en compte que considerem dins el concepte titularitat 
pública les places residencials conveniades amb ens públics (Consorci Sant Gre-
gori, Consorci de benestar social de la Garrotxa i Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS), i que incloem dins dels servei residencial tant les residències com les llars 
residències.

Fets aquests aclariments previs, us informem que la demarcació de Girona té 
una capacitat registral de 148 places, i de 145 places conveniades. La capacitat 
registral és un aforament màxim de persones usuàries, d’acord amb les caracte-
rístiques arquitectòniques i d’espais utilitzables dels centres. En alguns supòsits 
aquesta capacitat no coincideix amb les places conveniades, que són les previstes, 
dins de les possibilitats pressupostàries i les convocatòries de provisió de noves 
places.

Pel que fa als centres residencials i llar residències de titularitat privada, cal te-
nir en compte que considerem com a entitats privades les fundacions privades sense 
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ànim de lucre. A la demarcació de Girona, la capacitat registral en aquest marc és 
de 659 places, i el nombre de places concertades són 583.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual en llista d’espera per a 
accedir a una plaça residencial a les comarques de Girona
314-08123/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08123/13 us in-
formo del següent:

Podeu consultar la llista d’espera per a recursos residencials de Discapacitat In-
tel·lectual a data 18 de juliol de 2022 en el quadre següent. Cal fer esment, però, que 
aquestes sol·licituds són les que consten de forma oficial, però que moltes d’elles no 
tenen la voluntat d’ingrés immediat, sinó que són fetes pels pares/tutors de les per-
sones usuàries en previsió de futur. Tot i que figurar en una llista d’espera no atorga 
un dret preferencial, ja que els ingressos es fan per criteris d’urgència i necessitat en 
el moment que es disposa d’una plaça, s’ha optat pel manteniment en llista d’espera 
d’aquelles persones que encara no volen ingressar perquè aquest fet dona tranquil·li-
tat a les famílies, i ens permet tenir constància de les persones que serien suscepti-
bles d’ingrés en un futur a efectes de fer el seguiment de la seva situació.

Comarca Total

Alt Empordà 14
Baix Empordà 21
Cerdanya 0
Garrotxa 12
Gironès 44
Pla de l’Estany 11
Ripollès 5
Selva 20
Total 127

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les 
llistes d’espera per a accedir a una plaça residencial per a persones 
amb discapacitat a les comarques de Girona els darrers deu anys
314-08124/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08124/13, 314-
08153/13 i 314-08156/13, 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 més cohesió a la informació i afavorir-ne la compren-
sió i anàlisi.

Respecte de la consulta sobre l’evolució en els darrers 10 anys de la llista d’es-
pera per Serveis de Teràpia Ocupacional, Serveis Ocupacionals d’Inserció i ingrés 
a centre residencial a comarques de Girona, desglossat per comarques i anys, us in-
formo que la llista d’espera és dinàmica, i per tant les bases de dades emprades per 
a la seva gestió són de caràcter operatiu i van evolucionant diàriament, sense desar 
registres anteriors.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir les llistes d’espera per a accedir a una plaça residencial per a 
persones amb discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona
314-08125/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08125/13 i 314-
08126/13, 314-08158 a 314-08161/13, us informem 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El passat 29 d’abril d’enguany vaig presentar públicament el pla impulsat pel De-
partament amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera a serveis d’atenció a persones 
amb discapacitat, amb una inversió de 24 M€.

Durant el 2022 s’incorporaran 800 noves places residencials i d’atenció diürna 
per a persones amb discapacitat física o intel·lectual, la qual cosa suposa un incre-
ment del 309% respecte les 195 places que de mitjana es van crear anualment entre 
2015 i 2021.Concretament, 385 places són per a residències i llars residència i 415 en 
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centres d’atenció especialitzada, serveis de teràpia ocupacional i serveis ocupacio-
nals d’inserció. La concertació d’aquestes places reduirà en prop d’un 17% la llista 
d’accés a aquests centres.

Pel que fa a la distribució territorial, un centenar d’aquestes places corresponen a 
Girona. Estem ultimant el mapa de necessitats territorial, i en el moment que estigui 
finalitzat podrem donar detalls sobre la ubicació concreta d’aquestes places i avan-
çar en la calendarització de la seva implementació per poder-les oferir a les persones 
usuàries tan aviat com sigui possible.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre de places residencials per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona
314-08126/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08125/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines
314-08127/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08127 a 314-
08128/13 i 314-08143/13, us informem 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les dades de 2012 a 2021 sobre l’evolució de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual a les comarques de Girona són públiques i consultables a l’apartat d’Es-
tadística del web del Departament de Drets Socials i al Portal de dades obertes de 
la Generalitat de Catalunya. Persones amb discapacitat reconeguda per tipologia, 
comarques. Dit això, us facilitem la informació en el quadre annex.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de 
persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines 
els darrers deu anys
314-08128/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08127/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un estudi 
actualitzat de les places residencials, l’evolució i la previsió de futur
314-08129/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08129/13, us in-
formem del següent:

Pel que fa a l’existència d’estudis actualitzats sobre places residencials a les co-
marques de Girona i l’evolució i previsió de futur, aquest estudi ja s’està duent a ter-
me en el marc del mapa territorialitzat que estem ultimant i que establirà les neces-
sitats actualitzades de cada territori.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera 
per a aconseguir una plaça residencial a les comarques de Girona
314-08130/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-08130/13, us in-
formo del següent:

Podeu consultar el temps mitjà d’accés a plaça residencial per a Gent Gran a data 18 
de juliol de 2022 en el quadre annex. Cal tenir en compte que les dades es refereixen 
al temps màxim en llista d’espera, en mitjanes comarcals. En aquest sentit, el temps 
d’espera per a l’accés a una plaça no respon estrictament a un criteri cronològic sinó a 
les circumstàncies personals, de risc o urgència, socials i d’adequació al servei concret.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança 
la Generalitat per cada plaça de serveis de teràpia ocupacional a les 
comarques de Girona
314-08139/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08139/13 i 314-
08141/13, us informem 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 més cohesió a la informació i afavorir-ne la compren-
sió i anàlisi.

La informació sobre el cost finançat per la Generalitat per plaça de Serveis de 
Teràpia Ocupacional (STO) i de Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI) es troba a 
l’annex 2 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19: 

Servei Preu

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 583,92 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar 777,41 €/mes

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 304,21 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física 583,92 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física, amb auxiliar 777,41 €/mes

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat física 304,21 €/mes

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança 
la Generalitat per cada plaça de serveis ocupacionals d’inserció a les 
comarques de Girona
314-08141/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08139/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les 
persones amb discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona 
els darrers deu anys
314-08143/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08127/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
als serveis de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
314-08146/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08146/13, us in-
formem del següent:

Podeu consultar la informació sobre la llista d’espera per Serveis de Teràpia Ocu-
pacional a les comarques de Girona, desglossat per comarques, en la taula annexa.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
valoracions en tràmit per part de l’equip de valoració i orientació de 
les comarques de Girona
314-08147/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08147/13 a 314-
08151/13, us informem 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Pel que fa al nombre de valoracions en tràmit per l’equip d’orientació i valoració 
de comarques de Girona, desglossat per comarques, en el moment de la consulta hi 
havia 2.699 valoracions pendents a les comarques de Girona, en concret: 
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Alt Empordà 305
Baix Empordà 357
Cerdanya 42
Garrotxa 230
Gironès 566
Pla de l’Estany 147
Ripollès 143
La Selva 909

Pel que fa al nombre de valoracions en tràmit pels Serveis de Valoració i Orien-
tació per a persones amb discapacitat (CAD) de comarques de Girona, desglossat 
per comarques, en el moment de la consulta eren de 999: 

Alt Empordà 131
Baix Empordà 154
Cerdanya 9
Garrotxa 89
Gironès 251
Pla de l’Estany 38
Ripollès 61
La Selva 266

Pel que fa a l’evolució en els darrers 10 anys del nombre de persones valorades 
per l’equip d’orientació i valoració de comarques de Girona, podeu consultar la taula 
següent. La informació no està desglossada per comarques, ja que aquesta dada no 
es recollia, i es computava el total al territori. Durant l’any 2018 i principis de 2019 
es van regularitzar les orientacions laborals i les orientacions residencials, la qual 
cosa justificaria la diferència a l’alça amb la resta d’anys.

Equip de 
valoració i 
orientació 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Orientacions 
laborals 108 145 152 116 160 117 320 214 140 181

Orientacions 
residencials 77 108 106 89 98 70 172 121 71 93

Pel que fa al període de temps mitjà perquè una persona sigui valorada pels Ser-
veis de Valoració i Orientació per a persones amb discapacitat (CAD) de comarques 
de Girona, en el moment de la consulta aquest termini era de 6 mesos.

Per últim, podeu consultar en el quadre annex la informació sobre l’evolució en 
els darrers 10 anys del nombre de persones valorades pels Serveis de Valoració i 
Orientació per a persones amb discapacitat (CAD) de comarques de Girona, amb 
desglossament per comarques i anys.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
valoracions en tràmit per part dels serveis de valoració i orientació a 
persones amb discapacitat de les comarques de Girona
314-08148/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08147/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de persones valorades per l’equip de valoració i orientació 
de les comarques de Girona els darrers deu anys
314-08149/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08147/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de persones valorades pels serveis de valoració i orientació 
a persones amb discapacitat de les comarques de Girona els darrers 
deu anys
314-08150/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08147/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’una 
valoració per part dels serveis de valoració i orientació a persones 
amb discapacitat de les comarques de Girona
314-08151/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08147/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la 
llista d’espera per a accedir als serveis de teràpia ocupacional de les 
comarques de Girona els darrers deu anys
314-08153/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08124/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la llista 
d’espera per a accedir als els serveis ocupacionals d’inserció de les 
comarques de Girona els darrers deu anys
314-08156/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08124/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques de Girona i la previsió per al curs 2022-2023
314-08157/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 a pregunta parlamentària 314-08157/13, us infor-
mo del següent:

Pel que fa a la distribució en els centres per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual a comarques de Girona i quina previsió hi ha pel curs 2022/2023, desglossat 
per comarques, disposeu de la relació total de places d’atenció a persones amb dis-
capacitat intel·lectual a comarques de Girona actualment, amb finançament públic, 
en aquest quadre: 

Places diürnes Places residencials

Comarca SOI STO STO-A CAE LPAC TC RP

Alt Empordà 48 73 10 21 45 8 36
Baix Empordà 43 86 31 6 39 0 15
Cerdanya 6 16 10 0 8 0 0
Garrotxa 19 63 12 9 36 0 19
Gironès 58 174 41 28 71 95 105
Pla de l’Estany 10 28 18 0 16 0 30
Ripollès 13 68 14 7 43 0 24
Selva 91 177 43 8 111 6 125
Total 288 685 179 79 369 109 354
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Llegenda:

SOI: Servei d’Orientació i Inserció

STO: Servei de Teràpia Ocupacional

STO-A: Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar

CAE: Centre d’Atenció Especialitzada (Centre de Dia)

LPAC: Llar Residència

TC: Servei Residencial per a Trastorns de Conducta

RP: Residència Permanent

La previsió d’increment per al curs 2022-23, pel que fa a places diürnes, es troba 
continguda en la Resolució DSO/1881/2022, de 15 de juny, per la qual s’obre convo-
catòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, 
en l’àmbit de les persones amb discapacitat, mitjançant el concert social, publicada 
al DOGC 8691 del 17/06/2022, tot i que el resultat final estarà en funció de la re-
solució final de la convocatòria, en tramitació en el moment de la vostra consulta.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reduir la llista d’espera de persones amb 
discapacitat intel·lectual als serveis ocupacionals d’inserció de les 
comarques de Girona
314-08158/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08125/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reduir la llista d’espera de persones amb 
discapacitat intel·lectual als serveis de teràpia ocupacional de les 
comarques de Girona
314-08159/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08125/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els serveis de teràpia ocupacional a les comarques de 
Girona
314-08160/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08125/13.

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els serveis ocupacionals d’inserció a les comarques de 
Girona
314-08161/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08125/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
prevenció i seguiment de les conductes contràries al bon ordre 
esportiu
314-08164/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08164/13 fins a 
la 314-08185/13, us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades estan relacionades, s’ha considerat adequat de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar 
cohesió a la informació i afavorir la seva comprensió i anàlisi.

Prevenció i seguiment de les conductes contràries al bon ordre esportiu
La prevenció i seguiment de conductes contràries al bon ordre esportiu es regu-

la mitjançant les disposicions reglamentàries i estatutàries de les entitats esportives 
organitzadores d’aquests activitats. Cada entitat aprova els seus reglaments interns 
que han de respectar els estatus de l’entitat i la normativa esportiva de referència.

Així mateix, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en el marc 
del Programa Dones i Esports conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, va 
publicar al 2020 la segona edició de la guia «La violència sexual a l’esport. Guia per 
a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar», amb la intenció de convertir-la en 
una eina de referència en la tasca de conscienciació, visibilització i elaboració de 
plans d’actuació que treballin envers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la vio-
lència sexual en contextos esportius.

La guia és un document que, des de la seva primera edició l’any 2005, evolucio-
na i es nodreix d’aportacions de testimonis, d’entitats de referència i assessorament 
en la matèria, i de publicacions, projectes i recerques que han impulsat institucions 
i universitats catalanes, estatals i internacionals. Explica les formes en què es mani-
festen les violències sexuals en les activitats esportives i quins son els actors clau en 
aquests casos (Guia «La Violència Sexual a l’Esport» del Consell Català de l’Esport 
editada al 2019 i actualitzada al 2020).

El 2021, mitjançant l’INEFC i amb l’experiència del Grup d’Investigació Social i 
Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE), es va elaborar un vídeo forma-
tiu, molt didàctic, per tal d’identificar la violència sexual en l’esport, conèixer quin 
és el perfil de l’agressor i quines són les principals actuacions que poden fer les en-
titats esportives. Un vídeo que complementa la Guia (Vídeo «La violència sexual a 
l’esport. De què parlem?» de l’INEFC).

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/esport_i_genere/publicacions/violencia/guia-violencia-sexual-esport-cat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MEOsQuh8Hzg
https://www.youtube.com/watch?v=MEOsQuh8Hzg
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D’altra banda, la Llei estatal 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racis-
me, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, estableix que els organitzadors de com-
peticions i espectacles esportius, amb caràcter general, han d’adoptar les mesures 
adequades per a evitar la realització d’actes o conductes violentes o que incitin a la 
violència en l’esport i actes racistes, xenòfobs o intolerants en l’esport.

Catalunya, amb 18.000 entitats esportives, disposa d’un sistema esportiu molt 
ampli i variat. L’observança i el bon funcionament de les activitat esportives que 
es desenvolupen cada setmana en els diferents àmbits del sector esportiu (esport 
escolar, esport federat, esport universitari, esport per a tothom...) recau en els dife-
rents organitzadors d’aquestes activitats. Així mateix, l’administració esportiva de 
la Generalitat de Catalunya determina el model d’organització del sistema esportiu 
i s’encarrega de donar suport als agents organitzadors que en formen part, per tal 
que s’organitzin activitats esportives de lliure participació i sense discriminació de 
cap tipus.

D’aquesta manera, les federacions esportives catalanes informen la Generalitat 
de Catalunya de llurs programes i activitats, tant en l’àmbit català com l’estatal o 
internacional. La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, mitjançant el 
Consell Català de l’Esport, promou de mutu acord, línies de suport per actuacions 
d’aquestes entitats privades. En aquest context, l’administració esportiva de Catalu-
nya requereix el compliment d’obligacions com el respecte a la igualtat de tracte i 
d’oportunitats, adoptant mesures adreçades per evitar qualsevol tipus de discrimina-
ció entre homes i dones. En funció del tipus d’entitat és obligatori l’elaboració i apli-
cació d’un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i l’article 36 de 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Per tant, són les 
entitats esportives les principals responsables del bon funcionament de les activitats 
que organitzen, tot i que la gestió de les instal·lacions on hi tenen lloc aquestes acti-
vitats correspongui a les administracions locals.

D’altra banda, la Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS), com 
a autoritat governativa, té la competència per adoptar les mesures de seguretat que 
preveu la normativa vigent en matèria de prevenció contra la violència, el racisme, 
la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

Així mateix, la DGAS és l’autoritat competent per sancionar les infraccions ad-
ministratives tipificades a la Llei 19/2007 i al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

Val a dir, també, que la Direcció General de la Policia manté una estreta rela-
ció de col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol i la Federació Catalana de 
Basquetbol en l’àmbit de la prevenció i l’erradicació de la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport. Per la seva banda, la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat també ha mantingut diverses reunions amb la Federació 
Catalana de Futbol, amb el mateix objectiu.

Quant a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, 
va ser creada mitjançant el títol 5 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. La Comissió no disposa d’una par-
tida pressupostaria pròpia. Les seves despeses estructurals i necessitats són ateses 
amb el pressupost de l’òrgan administratiu que l’acull, el Consell Català de l’Esport.

La Comissió, a causa de la pandèmia de la Covid-19, es va reunir per últim cop 
el 20 de setembre de 2019. En aquella reunió es van presentar els següents informes 
d’activitat dels agents esportius del país:

1. Informe de la Federació Catalana de Futbol
– Històric de les campanyes federatives realitzades els últims anys
– Actualització de la normativa mitjançant la comissió reglamentària
– Mecanismes de funcionament i el tractament de les accions disciplinaries mit-

jançant els comitès disciplinaris federatius
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– Expedients tramitats per la Comissió Ètica Esportiva i Lluita contra la violèn-
cia en el futbol i les seves subcomissions d’ètica, antiviolència i xarxes socials.

– Resolució de conflictes mitjançant la Mediació esportiva
– Actuacions coordinades amb els cossos de seguretat i activitats de la Fundació 

Catalana de Futbol

2. Informe de la Federació Catalana de Bàsquet.
– Activitats de la federació (categories, competicions, equips...)
– Tractament d’accions disciplinaries mitjançant els comitès disciplinaris fede-

ratius (comitè de competició i de disciplina esportiva)
– Desenvolupament del Pla estratègic de la FC orientat cap a la qualitat de les 

competicions
– Codi de bones pràctiques
– Pla de mediació
– Activitats formatives

3. Informe de la Federació Catalana de Natació.
– Aprovació i publicació d’un protocol, la creació d’una comissió de prevenció i 

la designació d’una delegada de prevenció
– Activitats formatives previstes

4. Informe de sobre el Projecte Bullying i cyberbullying, el futbol femení a Catalunya
Infraccions als recintes esportius i el seu control
El nombre de denúncies aixecades en els darrers cinc anys pels Mossos d’Es-

quadra i altres cossos de seguretat per infraccions a la Llei 19/2007, d’11 de juliol, 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, entre les 
quals s’inclouen les infraccions per violència, racisme, xenofòbia i intolerància en 
els recintes esportius, és de 416.

En annex es faciliten les dades desglossades per any i població i pel motiu de la 
denúncia.

A data d’avui, de tots els expedients iniciats d’acord amb aquesta normativa en 
els darrers cinc anys, 212 han finalitzat amb resolució sancionadora, dels quals una 
ha estat anul·lada en via contenciosa administrativa.

Pel que fa al nombre de persones que tenen limitat o prohibit el seu accés a recin-
tes esportius, actualment n’hi ha 16 que tenen vigent una sanció de prohibició d’ac-
cés als recintes esportius, de les quals 13 tenen efecte en l’àmbit territorial de l’Es-
tat, atès que es tracta de sancions imposades d’acord amb la Llei 19/2007, d’11 de 
juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, i les 
altres tres només tenen efecte en l’àmbit territorial de Catalunya, atès que es tracta 
de sancions imposades d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

En el Registro Central de Sanciones Deportivas, adscrit al Ministeri de l’Interior, 
es comuniquen les sancions imposades d’acord amb la Llei 19/2007. Aquest registre 
disposa d’una secció específica de prohibicions d’accés a recintes esportius. La Di-
recció General d’Administració de Seguretat (DGAS), com a òrgan amb competèn-
cia sancionadora, és l’encarregada de comunicar les sancions al Registre.

El control de l’efectivitat de les prohibicions d’accés a recintes esportius el fan 
els cossos policials que, en els casos de detecció d’un possible trencament de la san-
ció, estenen les actes de denúncia pertinents les quals són trameses a la Direcció 
General d’Administració de Seguretat per tal que s’iniciï, si escau, el procediment 
sancionador corresponent.

En el cas d’aquelles sancions de prohibició d’accés a recintes esportius impo-
sades d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per qual s’aprova el 
Text únic de la Llei de l’esport, amb efectes exclusivament dins l’àmbit territorial de 
Catalunya, no existeix un registre per a la seva anotació; no obstant això, la DGAS 
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fa la comunicació pertinent al cos dels Mossos d’Esquadra perquè controli la seva 
aplicació i a la Federació Catalana de Futbol amb la finalitat que aquesta pugui in-
formar els clubs i així poder-se fer un control més efectiu.

L’Oficina de l’Esport de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
rep les prohibicions d’accés als recintes esportius, a banda de per la DGAS, per 
l’Oficina Nacional de Deportes (OND), pel que afecta a les resolucions governatives 
de la resta de l’Estat.

Totes les resolucions s’inscriuen al Registro Central de Sanciones Deportivas i, 
paral·lelament, l’Oficina de l’Esport introdueix el requeriment a les bases de dades 
de la PG-ME. També es trameten als coordinadors de seguretat.

Igualment, durant la celebració de l’esdeveniment esportiu o en les diferents fa-
ses del dispositiu policial, i en casos d’urgència, els efectius policials poden fer la 
consulta a la Sala Central de Comandament, que la gestionarà a través de la Sala de 
Coordinació Operativa de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana del Cos 
Nacional de Policia. En la resta de supòsits, poden fer la consulta a l’Oficina de l’Es-
port de la PG-ME.

D’altra banda, els cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies locals), arran 
d’una inspecció d’ofici o per haver estat requerits, en cas de detectar-se supòsits de 
venda i/o consum de begudes alcohòliques en els recintes esportius mentre s’estan 
celebrant competicions esportives, estenen les actes de denúncia corresponents i les 
trameten a la Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS). La DGAS és 
l’autoritat governativa competent per instruir els expedients sancionadors relatius a 
aquestes infraccions i, si escau, imposar la sanció que correspongui, de conformitat 
amb la Llei 19/2007 i el Decret legislatiu 1/2000. Aquesta competència ve determi-
nada pels articles 16, 17.2 i 18 del Decret 212/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen 
la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles 
Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim 
sancionador en matèria esportiva, en relació amb l’article 4.3 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’article 70.1 del 
Decret legislatiu 1/2000.

En els partits de futbol amb persona coordinadora de seguretat, com a màxima 
responsable del dispositiu de seguretat, es convoca una reunió prèvia a la qual assis-
teix el representant del club i la resta d’operadors policials i d’emergències. D’aques-
ta reunió es fa una acta, que signa el representant del club, en què es recorden les 
prohibicions existents i es delimiten els àmbits d’actuació i de responsabilitat, en 
funció del que estableix la normativa de prevenció de la violència a l’esport. Entre 
aquestes prohibicions es troba la introducció, venda o consum de tota mena de be-
gudes alcohòliques.

També hi ha presència policial en cada recinte esportiu durant l’esdeveniment, 
que vetlla pel compliment de la normativa vigent.

En els partits sense persona coordinadora de seguretat, la col·laboració que es 
manté amb la Federació Catalana de Futbol (FCF) també ha permès concretar dife-
rents accions en l’àmbit territorial:

– Elaboració de material informatiu amb infografies adreçat als clubs, per tal que 
recordin la normativa vigent en matèria de l’esport, especialment pel que fa a la pro-
hibició de venda i/o consum de begudes alcohòliques, d’ampolles rígides i llaunes, 
l’ús de pirotècnia, prevenció de baralles i desordres públics, etc.

– L’FCF emet a l’inici de cada temporada una circular en què recorda als clubs 
que han de vetllar pel que estableix la normativa vigent.

– La presència policial als partits de futbol, ja sigui en funció de les peticions 
de la seva presència que tramet l’FCF cada setmana, dels serveis planificats per a 
cada ABP o pels requeriments gestionats a través del 112, vetlla pel compliment de 
la normativa vigent.
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Aquesta col·laboració amb l’FCF s’ha ampliat amb altres federacions esportives 
catalanes.

Així mateix, en els darrers cinc anys s’han iniciat 61 expedients sancionadors per 
consum o venda de begudes alcohòliques en recintes esportius, dels quals, a data 
d’avui, 41 han finalitzat amb resolució sancionadora.

Estudis i publicacions en relació amb les conductes de violència, 
racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport
El Departament d’Igualtat i Feminismes i els organismes competents adscrits a 

la Secretaria d’Igualtats i a la Secretaria de Feminismes recullen dades estadístiques 
i elaboren estudis que posen a disposició de les persones expertes i de tota la ciu-
tadania. La recollida de dades en matèria dels àmbits de competència del Departa-
ment és de vital importància per entendre la realitat i treballar per la transformació 
feminista del país.

Entre els generadors de dades trobem l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òr-
gan assessor del Govern, adscrit a l’Institut Català de les Dones, i creat per la Llei 
17/2015 de 21 de juliol, com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei 
i assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

Així mateix, també s’han publicat diversos estudis en l’àmbit de la violència 
masclista (publicacions.). I el Pla interdepartamental de polítiques públiques LGB-
TI emet anualment un informe sobre les denuncies i incidències per LGTBI-fòbia a 
Catalunya durant (2021).

La Direcció General d’Administració de Seguretat va publicar, del maig del 
2008 al desembre del 2013, la revista Apunts de Seguretat. Al juliol de 2010, en el 
número 7 de la mateixa, es va publicar l’article La seguretat en esdeveniments es-
portius, que fa una descripció de manera precisa del marc legal que regula aquests 
tipus d’actes i de com és lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la into-
lerància en l’esport.

Campanyes per prevenir o erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l’esport
En les darrers tres anys s’han realitzat les següents campanyes:
Al 2019 amb el patrocini a la sèrie Les de l’hoquei, amb les següents peces: 

https://we.tl/t-5ZOfujxQMg
Al 2020, la campanya T’ho estàs perdent (entre Esports, ICD, CAC i CCMA). 

Aquí podeu veure l’espot: https://we.tl/t-r5NLo54tW8
La campanya «Esport segur» amb els vídeos contra la violència sexual en l’es-

port, https://esport.gencat.cat/ca/actualitat/nota-videos-esport-segur
A banda, es realitzen cada any campanyes concretes adreçades al sector espor-

tiu, que acostumen a ser celebracions de dies internacionals que, de forma periòdica, 
impacten sobre aspectes molt concrets i relacionats amb la prevenció o erradicació 
de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport:

Dia Internacional contra LGBTI en el Futbol - 19 febrer
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/Dia-intern-lgbtifobia-190222

Dia Internacional LGBTI contra la LGBTIfòbia - 17 maig
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/art_LGTBIfobia_Dia_inter-

nacional_17maig

Dia Internacional contra la Violència en vers les dones - 25 Novembre i difusió 
Manifest

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/violencia-masclista-en-les-
port/DiaIntern_Eliminacio_Violencia_Dones/

Dia Mundial contra el racisme– 21 març i difusió Manifest (veure 2020)
https://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/art_racisme

https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/violencies-masclistes/estudis-en-lambit-de-la-violencia-masclista/publicacions/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/lgbti/publicacions-lgbti/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/lgbti/publicacions-lgbti/
https://we.tl/t-5ZOfujxQMg
https://we.tl/t-r5NLo54tW8
https://esport.gencat.cat/ca/actualitat/nota-videos-esport-segur
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/Dia-intern-lgbtifobia-190222
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/art_LGTBIfobia_Dia_internacional_17maig
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/art_LGTBIfobia_Dia_internacional_17maig
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/violencia-masclista-en-lesport/DiaIntern_Eliminacio_Violencia_Dones/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/violencia-masclista-en-lesport/DiaIntern_Eliminacio_Violencia_Dones/
https://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/art_racisme
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Així mateix, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF) van reforçar les accions antiviolència per acabar 
amb comportaments violents, incívics i racistes en els camps i pavellons d’arreu de 
Catalunya. Sota el lema #JoJugoNet, es va posar en marxa el 2021 una campanya 
conjunta a les xarxes socials per evitar conductes intolerants en l’esport.

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF, de la qual 
forma part el coordinador general de seguretat de la PG-ME, treballa per garantir 
que els titulars dels equipaments esportius mantinguin el bon ordre esportiu i que es 
faci la difusió del Codi Ètic de l’FCF dins de l’estructura dels clubs, com a objectius 
de la campanya «Tots Som un Equip», i que s’impliquin en conscienciar la ciutada-
nia en els valors del respecte i el joc net.

Al marge d’aquestes campanyes concretes, de forma periòdica, la PG-ME parti-
cipa en diferents accions relacionades amb la prevenció o erradicació de la violèn-
cia, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. En l’àmbit de l’esport pro-
fessional, les accions són les següents:

– Interlocució i intercanvi d’informació amb l’Oficina Nacional de Deportes (OND)
– Participació en les reunions anuals de coordinadors de seguretat estatals.
– Reunions anuals de coordinadors de seguretat de la PG-ME.
– Instal·lacions del sistema de videovigilància en els recintes de 1a i 2a Divisió 

de futbol: elaboració del Qüestionari de videovigilància (CCDVC).
I en l’àmbit de l’esport no professional, són:
– Reunions entre la PG-ME i l’FCF, a les quals darrerament s’han incorporat la 

Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS) i la Secretaria d’Igualtats, 
en què es tracten diferents aspectes relacionats amb la violència, fets i incidents que 
s’originen durant els partits de futbol i també s’estableixen accions a desenvolupar.

– Reunions amb els clubs i ens federatius pel que afecta a campanyes preventives 
relacionades amb la violència a l’esport.

– Jornades formatives relacionades amb les mesures de seguretat i obligacions 
normatives, adreçades als clubs de 2a i 3a de la Real Federació Espanyola de Futbol.

– Xerrades amb observadors federatius i àrbitres de l’FCF.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de 
prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport
314-08165/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de 
l’observança de la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i 
la intolerància en els recintes esportius
314-08166/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients iniciats pel Cos de Mossos d’Esquadra per infraccions 
de violència, racisme, xenofòbia i intolerància als recintes esportius 
els darrers cinc anys
314-08167/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients iniciats per altres cossos de seguretat per infraccions 
de violència, racisme, xenofòbia i intolerància als recintes esportius 
els darrers cinc anys
314-08168/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients iniciats per violència, racisme, xenofòbia i intolerància 
que s’han resolt amb sanció els darrers cinc anys
314-08169/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que tenen limitat o prohibit l’accés a recintes esportius
314-08170/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
registre de persones que tenen limitat o prohibit l’accés a recintes 
esportius
314-08171/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de 
l’efectivitat de les prohibicions d’accés a instal·lacions o recintes 
esportius
314-08172/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de 
la prohibició del consum i la venda de begudes alcohòliques als 
recintes esportius
314-08173/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts pel consum o la venda de begudes alcohòliques 
en recintes esportius els darrers cinc anys
314-08174/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades pel consum o la venda de begudes alcohòliques 
en recintes esportius els darrers cinc anys
314-08175/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
conveni amb les federacions esportives per a erradicar la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
314-08176/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
conveni amb les administracions locals per a erradicar la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
314-08177/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
model de reglament d’ús de les instal·lacions esportives amb 
mesures per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport per a facilitar-lo als equipaments esportius 
municipals
314-08178/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de la 
Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius els darrers 
tres anys
314-08179/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
elaborats per la Comissió contra la Violència en Espectacles 
Esportius els darrers tres anys
314-08180/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’algun 
estudi relatiu a la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport
314-08181/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
per a prevenir i erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport els darrers tres anys
314-08182/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària assignada a la Comissió contra la Violència en 
Espectacles Esportius per a l’exercici del 2022
314-08183/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries assignades a la Comissió contra la Violència en 
Espectacles Esportius en els exercicis 2019, 2020 i 2021
314-08184/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions 
reconegudes netes de les partides pressupostàries de la Comissió 
contra la Violència en Espectacles Esportius en els exercicis del 
2019, 2020 i 2021
314-08185/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08164/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 197 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna 
campanya del Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar la vigència 
de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que circulen per la 
província de Girona
314-08186/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08186/13, 314-
08187/13, 314-08188/13, 314-08189/13, 314-08190/13, 314-08191/13, 314-08194/13, 
314-08195/13, 314-08196/13, 314-08197/13 i 314-08198/13, 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 control de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i de la vigència de l’asse-
gurança obligatòria forma part de les comprovacions que els efectius de les Àrees 
Regionals de Trànsit (ART) de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) fan als vehicles. Aquests controls poden ser preventius, per detectar l’in-
compliment de determinades infraccions, o a conseqüència de l’aturada de vehicles 
per denunciar alguna infracció de la normativa viària.

El Servei Català de Trànsit (SCT) és l’òrgan que determina les diferents campa-
nyes específiques de controls de la vigència de les ITV dels vehicles que circulen 
per la província de Girona.

En els controls policials de carretera específics de trànsit, les diferents ABP i 
Unitats de Trànsit participen d’acord amb les campanyes institucionals del SCT.

El nombre de controls de carretera fets pels Mossos d’Esquadra a l’ART Girona 
els darrers cinc anys per comprovar la vigència de la ITV dels vehicles és el següent: 

ART Girona 2017 2018 2019 2020 2021

Sector Figueres 1 7 4 5 2
Sector Girona 25 30 7 9 23
Sector Olot 118 13 15 10 106
Sector Sant Feliu de Guíxols 78 47 15 5 1
Total 222 97 41 29 132

El nombre de denúncies fetes en els darrers cinc anys a l’ART Girona a vehicles 
amb la ITV caducada és el següent: 

ART Girona 2018 2019 2020 2021 2022*

Sector Figueres  700  963  502 1.359 1.307
Sector Girona  797 1.386 1.150 2.271 1.513
Sector Igualada  330  622  450  497  344
Sector Olot  391  653  501 1.787  717
Sector Sant Feliu de Guíxols  448  781  599  959  561
Total general 2.666 4.405  3.202  6.873  4.442

Data d’actualització 4 de juliol de 2022.
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Sempre que s’atura un vehicle, ja sigui en un control preventiu o per una infrac-
ció, es comprova que tingui assegurança i que estigui vigent mitjançant la consulta 
al Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats. Per tant, no es fan controls específics 
d’assegurança.

El nombre de denúncies fetes a l’ART Girona els darrers cinc anys per no dispo-
sar, o no tenir en vigor, l’assegurança obligatòria de vehicles és el següent: 

ART Girona 2018 2019 2020 2021 2022

Sector Figueres 244 286 181 325 268
Sector Girona 213 267 334 420 251
Sector Igualada  94 123 147  93  36
Sector Olot  74 122 125 231 123
Sector Sant Feliu de Guíxols 120 190 171 179 129
Total general 745 988 958 1.248 807

Data d’actualització 4 de juliol de 2022.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
alguna campanya pel Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar 
la vigència de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que 
circulen per la província de Girona
314-08187/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les 
àrees bàsiques policials per a fer controls de carretera per a detectar 
els vehicles que tenen la inspecció tècnica de vehicles caducada
314-08188/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
controls de carretera fets pels Mossos d’Esquadra a la província de 
Girona els darrers cinc anys per a comprovar que la vigència de la 
inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que hi circulen
314-08189/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera 
de la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar-ne la 
vigència de la inspecció tècnica de vehicles
314-08190/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera 
de la província de Girona els darrers cinc anys que tenien la 
inspecció tècnica de vehicles caducada
314-08191/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna 
campanya del Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar que els 
vehicles que circulen per la província de Girona tinguin l’assegurança 
obligatòria vigent
314-08194/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les 
àrees bàsiques policials per a fer controls de carretera per a detectar 
els vehicles que no tenen l’assegurança obligatòria vigent
314-08195/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
controls de carretera dels Mossos d’Esquadra a la província de 
Girona els darrers cinc anys per a comprovar que els vehicles tenen 
l’assegurança obligatòria
314-08196/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera 
de la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar que 
tenien l’assegurança obligatòria
314-08197/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera 
de la província de Girona els darrers cinc anys que no tenien 
l’assegurança obligatòria
314-08198/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08186/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions 
que participen en el Centre Blockchain de Catalunya
314-08202/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08202/13, conjuntament amb el número de tramitació 314-8203/13 a 314-
08232/13.

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

El Centre Blockchain de Catalunya (CBCAT) no té entitat jurídica pròpia, sinó 
que forma part de l’estructura organitzativa de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, motiu pel qual ni la Generalitat de Catalunya ni cap altra entitat que no sigui la 
Cambra de Comerç de Barcelona participa orgànicament en aquest centre. Per tant, 
la contractació del personal associat a aquesta iniciativa correspon exclusivament a 
la Cambra de Comerç de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, va signar un conveni marc amb la Cambra de Co-
merç de Barcelona per a l’impuls de les tecnologies digitals avançades i el foment 
de l’economia digital. Un dels àmbits d’actuació associats a la col·laboració d’aquest 
conveni és la col·laboració en el desenvolupament de projectes conjunts per impul-
sar la tecnologia Blockchain dins del marc de l’Estratègia Blockchain de Catalunya.

En aquest conveni, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digi-
tals i Territori dona suport a la Cambra per a l’impuls de les activitats que es duen 
a terme mitjançant el CBCAT. No obstant això, la Generalitat de Catalunya no ha 
signat cap altre conveni o acord de col·laboració amb altres institucions relacionades 
amb el CBCAT.

Tal com s’ha esmentat, la CBCAT forma part de la Cambra de Comerç de Bar-
celona. D’aquesta manera, totes les institucions que donen suport econòmic al pro-
jecte ho fan mitjançant subvencions i/o convenis amb la Cambra. Així doncs, i en 
relació amb el suport econòmic rebut per la Cambra de Comerç de Barcelona per 
a desenvolupar les activitats del CBCAT durant el 2021, la Generalitat de Catalu-
nya, mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals, va realitzar una subvenció de 
110.000 € associada a la partida D/482.0030.00/532E i dirigida a finançar el projecte 
Obrir Girona.

De la mateixa manera, durant aquest 2022 i mitjançant la Secretaria de Políti-
ques Digitals, la Generalitat de Catalunya està tramitant una subvenció de 400.000 € 
associada a la partida D/482.0030.00/532E i dirigida a finançar els següents projec-
tes: CatVers, BxCat, Democracy4All, BlockchainxODS, Ajuts projectes blockchain 
i DCA-Blockchain.

Així mateix, els projectes del CBCAT que han estat finançats durant el 2021 i 
2022 amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori són els següents:

– Obrir Girona (110.000 €)
– CatVers (115.000 €)
– BxCat (52.000 €)
– Democracy4All (96.000 €)
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– BlockchainxODS (42.000 €)
– Ajuts projectes blockchain (56.000 €)
– DCA-Blockchain (20.000 €)
Pel que fa al control de l’execució dels projectes es realitza per part dels tècnics 

de la Secretaria de Polítiques Digitals, mitjançant reunions de seguiment i control 
periòdiques. Així mateix, el director general d’Innovació i Economia Digital forma 
part d’una comissió de seguiment establerta per la Cambra de Comerç de Barcelona. 
En aquesta comissió hi participen diferents institucions col·laboradores del projecte 
i es fa el seguiment del conjunt de les activitats del CBCAT.

Pel que fa a la planificació del projecte i de les activitats s’estableixen uns indi-
cadors d’impacte dels mateixos i, posteriorment, s’avalua la seva consecució i es fa 
una valoració completa dels resultats de la iniciativa.

El CBCAT ha organitzat diversos cursos d’introducció a la tecnologia blockchain 
que anaven adreçats a qualsevol tipus de públic, però principalment empresarial. En 
aquests cursos han participat un total de 1.197 assistents. Tanmateix, no s’ha realit-
zat cap formació sobre criptomonedes, així com tampoc s’ha participat en el Con-
grés de criptomònades realitzat a Badalona el mes d’abril. Cal esmentar que el CB-
CAT no té cap relació amb IM Academy.

En referència amb la Fira catalana de Blockchain (BxCat), s’han dut a terme dues 
edicions. L’any 2021 hi van participar 250 professionals i l’any 2022 hi han partici-
pat 400 professionals. L’objectiu principal de l’esdeveniment és apropar la tecnolo-
gia de l’ecosistema blockchain a la societat catalana i al seu teixit empresarial. És 
una fira que dona a conèixer tots aquells serveis i aquelles solucions per a la tecno-
logia blockchain, dinamitza el sector i, al mateix temps, permet estar en contacte 
amb empreses i professionals especialitzats en la matèria.

El pressupost de l’edició d’enguany ha estat de 85.000 €, dels quals 52.000 € han 
estat finançats per la Generalitat de Catalunya i els 33.000 € restants han vingut per 
la venda d’entrades, el lloguer dels estands i els patrocinis privats.

En relació amb l’empesa IM Academy, no ha participat en la fira BxCat.
En referència amb el projecte Obrir Girona, l’any 2021 la Cambra de Comerç 

de Barcelona va rebre una subvenció per un conjunt d’activitats, una de les quals va 
ser el projecte Obrir Girona, que gestionava el Centre Blockchain de Catalunya. Per 
aquesta activitat se li van assignar 110.000 €, en concepte de de disseny i comunica-
ció, adaptació d’aplicació software i recursos humans.

Els objectius del projecte Obrir Girona van consistir a testejar una solució tecno-
lògica basada en la tecnologia Blockchain. Aquesta havia de permetre a la ciutada-
nia demostrar de forma efectiva i anònima la seva situació de molt baixa capacitat 
de contagi, autenticar el sistema de farmàcies com a sistema validador, analitzar si 
l’assistència a les activitats de l’Obrir Girona suposava un increment d’infeccions 
respecte a un grup de control, i validar els protocols de cara a desplegar el projecte 
a tot Catalunya. D’aquests objectius, els tres primers es van poder assolir. No obs-
tant això, a causa de la millora de la situació pandèmica, el darrer no es va arribar 
a desplegar.

D’aquesta manera, i amb l’ús de la plataforma AOKpass, es va permetre als 
usuaris verificar de forma segura el seu estat de salut amb tercers, tot preservant la 
privadesa de les seves dades de salut personals subjacents.

Per escollir els actes es va fer una crida sectorial a través de la Cambra de Co-
merç de Girona mitjançant les diferents associacions per sol·licitar la participació. 
A la proposta inicial hi havia un partit del Girona Futbol Club que no va estar apro-
vat per La Liga i un partit de l’Uni Girona Club de Bàsquet, que no va arribar a 
disputar-se perquè no es van classificar. Altres esdeveniments proposats no es van 
arribar a realitzar perquè l’inici del projecte es va demorar. La resta d’entitats apun-
tades van poder participar-hi.
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Així, durant 6 dies (23 i 24 d’abril, el 30 d’abril i l’1 de maig i, el 7 i el 8 de maig) 
es van obrir 5 restaurants (Umai, Índigo, Divinum, SiNoFos, Cal Ros) per realitzar 
sopars. També, l’1 de maig es va realitzar un concert al Centre Cultural de la Mercè 
de Girona i el 21 de maig es va realitzar un concert a la Sala de concerts la Mirona.

Pel que fa al nombre de persones que van assistir a aquests actes del projecte 
Obrir Girona, es van registrar 183 persones als sopars, 250 que van assistir al con-
cert al Centre Cultural de la Mercè, i un total de 1.000 persones van assistir al con-
cert de La Mirona.

L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (DIAP Jordi Gol) va 
realitzar un estudi científic vinculat al projecte Obrir Girona que es va presentar a 
diferents revistes científiques.

En aquests moment, el projecte Obrir Girona ja no es troba en vigor perquè ja 
ha finalitzat.

Barcelona, 26  de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats o 
corporacions de dret públic que participen en el Centre Blockchain 
de Catalunya
314-08203/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estatuts que 
regulen la composició i la participació del Centre Blockchain de 
Catalunya
314-08204/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2021 assignada al Centre 
Blockchain de Catalunya
314-08205/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2022 assignada al Centre 
Blockchain de Catalunya
314-08206/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions, 
les entitats, les universitats i les corporacions de dret públic que fan 
alguna aportació econòmica al Centre Blockchain de Catalunya
314-08207/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del 
Centre Blockchain de Catalunya
314-08208/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
selectiu del personal que treballa al Centre Blockchain de Catalunya
314-08209/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació laboral 
o funcionarial del personal que treballa al Centre Blockchain de 
Catalunya
314-08210/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de contracte 
laboral del personal del Centre Blockchain de Catalunya
314-08211/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes fets 
pel Centre Blockchain de Catalunya
314-08212/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme 
de control de l’execució dels projectes del Centre Blockchain de 
Catalunya
314-08213/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme 
d’avaluació dels resultats dels projectes del Centre Blockchain de 
Catalunya
314-08214/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
impartida amb relació a la tecnologia de cadena de blocs
314-08215/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en 
criptomonedes impartida pel Centre Blockchain de Catalunya
314-08216/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Centre Blockchain de Catalunya en el congrés sobre criptomonedes 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) a l’abril del 2022
314-08217/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del Centre 
Blockchain de Catalunya amb l’empresa IM Mastery Academy
314-08218/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edicions 
de la Fira BxCat (Blockchain per Catalunya) que han tingut lloc
314-08219/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu, el 
pressupost i el finançament de les fires BxCat (Blockchain per 
Catalunya)
314-08220/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
l’empresa IM Mastery Academy en alguna edició de la Fira BxCat 
(Blockchain per Catalunya)
314-08221/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les 
fires BxCat (Blockchain per Catalunya)
314-08222/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte 
«Obrir Girona» forma part dels projectes del Centre Blockchain de 
Catalunya
314-08223/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
projecte «Obrir Girona»
314-08224/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
participat en el projecte «Obrir Girona»
314-08225/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del 
projecte «Obrir Girona»
314-08226/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del 
projecte «Obrir Girona»
314-08227/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte «Obrir 
Girona» ha conclòs amb la creació d’algun document o «passaport» 
digital
314-08228/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics 
que han tingut lloc dins el projecte «Obrir Girona»
314-08229/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
d’escollir els organitzadors dels actes públics del projecte «Obrir 
Girona»
314-08230/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que van assistir als actes del projecte «Obrir Girona»
314-08231/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe o estudi fet 
per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
amb relació al projecte «Obrir Girona»
314-08232/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08202/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per al projecte «C2.1071 - Sanejament i depuració de Sarroca de 
Lleida» (Segrià)
314-08245/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08245/13 i 
314-08246/13; atès que les iniciatives indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de fa-
cilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-08245/13, el Programa de gestió específic dels 
sistemes públics de sanejament en alta 2022-2033 (PGSAC) ha acabat el període 
d’informació pública, i s’estan avaluant les al·legacions rebudes. Es preveu que es 
pugui aprovar durant la tardor del 2022.

En el PGSAC, l’actuació de sanejament i depuració del nucli de Sarroca de Llei-
da està programada en l’horitzó 2022-2027. Actualment no s’ha iniciat l’estudi previ 
de base per a la posterior redacció del projecte. D’acord amb la disponibilitat pres-
supostària, la previsió és iniciar l’estudi previ a partir del 2023. Actualment s’està 
portant a terme una caracterització de les aigües residuals. S’ha de tenir present que 
el termini previst des de l’inici de l’actuació a la finalització de l’execució de l’obra i 
posada en servei del futur sistema de sanejament serà d’entre tres anys i mig i quatre.

Pel que fa a la pregunta 314-08246/13, s’informa que ja s’han dut a terme els tre-
balls previs necessaris per a la realització de l’esmentat projecte. En concret, durant 
l’any 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va finançar la redacció de l’estudi 
d’alternatives del traçat del col·lector, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), que és l’administració actuant competent en la gestió del sanejament a 
l’Àrea.

Posteriorment, el 21 desembre de 2021, es va formalitzar el Conveni de col·labo-
ració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel 
qual es defineix el marc d’atribució de recursos procedents del cànon de l’aigua per 
finançar despeses d’explotació, de reposició i d’inversió dels sistemes públics de sa-
nejament en alta, de conformitat amb l’article 55.4 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya.

Aquest conveni preveu el finançament de:
– Annex 7: redacció de l’Estudi d’alternatives del traçat del col·lector de Llevant, 

dins del Pla Quinquennal de Reposició i Millora.
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– Annex 8: redacció del corresponent Projecte constructiu de desdoblament del 
col·lector de llevant del sistema del Besòs. L’AMB, actuant en nom propi, ha de 
redactar el projecte mitjançant la tramitació dels expedients de contractació neces-
saris, i també s’ha de fer càrrec de la tramitació administrativa, dels permisos i de 
les llicències necessàries per a la redacció del projecte constructiu amb els organis-
mes pertinents.

D’acord amb la clàusula vuitena del Conveni esmentat, el període previst per a 
la redacció del projecte correspon al període 2022-2024. D’altra banda, un cop fina-
litzada la redacció del projecte, els posteriors recursos per a l’execució de les obres, 
incloses les despeses vinculades (direcció de les obres, coordinació de seguretat i 
salut, expropiacions i serveis afectats actius), seran objecte d’un nou conveni espe-
cífic d’acord amb els projectes redactats.

Actualment, l’AMB està analitzant, juntament amb els redactors del Pla director 
Urbanístic (PDU) de la zona de les Tres Xemeneies, els aspectes tècnics que podrien 
tenir afectació en l’estudi d’alternatives ja redactat en aquesta zona. Pel que fa al 
PGSAC, un cop acabat el període d’informació pública, s’estan avaluant les al·lega-
cions rebudes i es preveu que es pugui aprovar durant la tardor del 2022.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per al projecte «C1.383 - Desdoblament col·lector llevant del sistema 
del Besòs a Badalona» (Barcelonès)
314-08246/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08245/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació no finança el transport i el 
menjador escolar de Biosca (Segarra) a altres municipis amb serveis
314-08247/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08247/13, 
314-08248/13, 314-08249/13, 314-08250/13 i 314-08251/13 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-
ta, per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En primer lloc, s’informa que d’acord a l’article 1 del Decret 161/1996, de 14 de 
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el despla-
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çament de l’alumnat en l’educació obligatòria, el Departament d’Educació finança 
el servei de transport i menjador escolar.

En segon lloc, en relació a la situació de les famílies, el Departament d’Educació 
és conscient d’aquesta realitat i les famílies han de considerar les opcions a altres 
centres no proposats pel Departament com a voluntàries, i en conseqüència, no ge-
neren dret a servei de transport i menjador gratuït.

En tercer lloc, en relació als drets de les famílies segons l’escola a la que vagin, 
s’informa que l’article 5 del Decret 11/20121, de 16 de febrer, de la programació de 
l’oferta educativa i del procediment d’admissió dels centres del Servei d’Educació 
de Catalunya regula les zones educatives i assenyala que correspon al director dels 
serveis territorials establir la zona educativa a proposta de les taules locals de pla-
nificació educativa. Els serveis territorials garanteixen la participació de l’adminis-
tració local i dels diferents sectors de la comunitat educativa en aquest procediment, 
que pot incloure la modificació d’una zona educativa sempre que es justifiquin els 
requisits establerts.

En quart lloc, s’informa que el Departament d’Educació pot fer una reunió amb 
l’alcalde del municipi per tal d’informar sobre el funcionament dels serveis escolars 
de transport i menjador d’acord amb la normativa vigent i perquè l’alcalde exposi 
les seves necessitats. Cal destacar però que no consta cap petició de reunió ni d’in-
formació per part de l’Ajuntament de Biosca ni de cap altre sector de la comunitat 
educativa.

Per últim, sobre la importància del transport i el menjador escolar en municipis 
petits, el Departament d’Educació és plenament conscient de la gran importància 
dels municipis petits i en aquest sentit, l’article 1 del Decret 161/1996, de 14 de maig, 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria estableix que el desplaçament és gratuït quan 
hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordina-
ri proposat pel Departament d’Educació.

D’acord amb el mapa de planificació escolar, els alumnes de Biosca tenen com 
a centre proposat pel Departament per a cursar l’educació primària l’Escola de Sa-
naüja. Per tant, el Departament d’Educació ha de garantir una plaça escolar amb el 
corresponent servei de transport gratuït als alumnes de Biosca a l’Escola de Sanaü-
ja; altres opcions de les famílies han de considerar-se com a voluntàries, i en conse-
qüència, no generen aquest dret.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions 
laborals, familiars i de serveis públics entre Biosca i Torà (Segarra)
314-08248/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08247/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació dels 
drets de les famílies de Biosca que trien l’escola a Torà (Segarra)
314-08249/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08247/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda d’una 
reunió amb l’alcalde de Torà per a facilitar l’escolarització dels 
alumnes de Biosca (Segarra)
314-08250/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08247/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de 
la gratuïtat del transport i el menjador escolar per a les famílies de 
Biosca (Segarra)
314-08251/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08247/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que 
el Departament de Drets Socials fa del compliment de la Llei 1/2022, 
relativa a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, per part dels jutjats
314-08308/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08308/13, us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat considera prioritari adoptar les mesures necessàries 
que garanteixin els drets que l’Estatut d’autonomia reconeix a les persones, espe-
cialment d’aquelles que es troben en risc d’exclusió social i de les que pertanyen a 
col·lectius vulnerables.

És un fet notori que la crisi econòmica i social que estem patint comporta que 
una part significativa dels nostres conciutadans i conciutadanes no pugui gaudir del 
seu dret a l’habitatge o es trobi en situació de risc que es vulneri aquest dret.
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En aquest sentit, en els darrers anys, els desnonaments d’habitatges i edificis 
s’han incrementat com a conseqüència de les successives crisis econòmiques que 
s’han produït des de l’any 2008, i especialment amb l’agreujament que ha suposat i 
suposa la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Les estadístiques oficials sobre desnonaments a Catalunya descriuen una evo-
lució anual, des de l’any 2013, situada entre els 16.000 desnonaments de 2013 i els 
12.000 desnonaments de 2019, amb una tendència constant a la baixa, que ha ex-
perimentat un canvi substancial durant l’any 2020, amb 5.700 desnonaments, fruit 
de la moratòria de desnonaments decretada en el marc de l’estat d’alarma conse-
qüència de la pandèmia.

Malgrat l’evolució relativament positiva dels darrers anys, l’experiència sobre 
l’impacte que anteriors situacions de crisi ha tingut en el mercat de l’habitatge fa 
albirar que, durant l’any 2021 i els immediatament successius, les dades relatives a 
desnonaments poden créixer als nivells que es produïen abans de l’any 2020.

Pel que fa al seguiment per part del Departament de Drets Socials de casos d’in-
compliment per part dels jutjats de la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de 
la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge, s’informa que el funcionament dels jutjats no pot ser sotmès a un 
seguiment o fiscalització per part del Departament de Drets Socials sobre el compli-
ment de la normativa vigent, en la mesura que es tracta d’òrgans amb funcionament 
independent sense fiscalització o control per part de l’esmentat departament de la 
Generalitat, sens prejudici que es pugui tenir coneixement de la naturalesa i l’argu-
mentació jurídica que pugui fonamentar decisions judicials sobre casos concrets.

Així mateix, i pel que fa a la consulta sobre quants desnonaments s’han pro-
duït vulnerant aquesta Llei, s’informa que les sentències del Tribunal Constitucional 
STC 53/2022, sobre la Llei 11/2020, i STC 28/2022, sobre el Decret llei 37/2020, 
poden afectar notablement el desplegament del lloguer social obligatori des del punt 
de vista processal, amb la qual cosa resulta difícil establir quina és la possible vul-
neració de la Llei 1/2022 atesa la jurisprudència marcada per les esmentades sen-
tències, i en conseqüència, la comptabilització de desnonaments que s’hagin pogut 
produir de manera contradictòria a allà establert per la Llei 1/2022, atès que també 
resulta afectat per la jurisprudència de les esmentades sentències.

Cal tenir en compte, en aquest marc, que en els butlletins estadístics trimestrals 
que elaboren els lletrats de l’Administració de Justícia i es publiquen a la platafor-
ma del Punt Neutre Judicial tampoc es recullen aquestes dades, sinó que les dades 
que es demanen i publiquen quan als llançaments són el nombre practicats, si són 
de la L.A.U., d’execucions hipotecàries i d’altres (en aquest concepte s’inclouen llan-
çaments derivats de procediments possessoris o de tutela sumària). Són dades que 
corresponen a la pròpia activitat jurisdiccional (dades d’ingrés, de resolució i de 
pendència) però no s’indica cap sobre «incompliment de lleis».

Pel que fa a quines mesures judicials ha iniciat el Departament de Drets Socials 
en els casos que els tribunals hagin executat desnonaments incomplint la Llei, es 
disposa d’informació sobre casos en què les persones afectades tenien obert un ex-
pedient al servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) que han 
estat objecte d’un desnonament, sobre els quals des de l’AHC s’ha comunicat en 
primera instància als ajuntaments on es localitza l’habitatge de desnonament per si 
aquests volien exercir l’acció sancionadora, i si aquests no l’exerceixen, es traspassa 
el cas a l’Agència Catalana de Consum (ACC) per a iniciar les accions sancionado-
res que corresponguin. Des del 9 de març de 2022, data entrada en vigor de la Llei, 
fins al 31 de maig de 2022, el servei Ofideute de l’AHC ha donat trasllat de 13 ex-
pedients.

Finalment, pel que fa als mecanismes de coordinació entre els departaments 
d’Interior, Drets Socials i Justícia per donar compliment a la Llei, aquesta tasca es 
desenvolupa en el marc del Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge 
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creat per Acord GOV/68/2021, d’1 de juny, així com mitjançant la coordinació amb 
el Departament d’Empresa i Treball, de qui depèn l’Agència Catalana de Consum, 
que és la legitimada per impulsar els expedients sancionadors en el cas que no ho 
facin els ajuntaments.

Aquest Grup de Treball està format per representants dels diferents departa-
ments de la Generalitat amb competències que incideixen sobre matèries necessà-
ries per proposar al Govern l’adopció de mesures i actuacions que garanteixin el 
dret a l’habitatge: el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Interior, el Departament 
de Drets Socials i el Departament de Justícia. Aquest Grup de Treball proposarà 
al Govern mesures i actuacions en els àmbits de la competència dels departaments 
implicats, adreçades a garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya en risc d’exclusió residencial social, especialment d’aquells i aquelles que 
no disposin dels mitjans necessaris per gaudir d’aquest dret o es trobin en situació 
de risc de desnonament.

Sens perjudici d’això anterior, el Departament de Justícia treballa actualment 
amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de revisar els Protocols vi-
gents sobre execució de les diligències de llançament al partit judicial de Barcelona i 
a la resta de partits judicials de Catalunya subscrits, respectivament, el 4 de març i el 
5 de juliol de 2013. Els protocols dissenyen substancialment el procediment per po-
sar en coneixement dels serveis socials dels ajuntaments (o dels consells comarcals 
o d’altres ens supramunicipals que tenen assumida la prestació dels serveis socials), 
la situació de risc social o d’especial vulnerabilitat dels demandats.

La voluntat del Departament de Justícia és poder comptar amb un document únic 
actualitzat, de coordinació, obtenció del consentiment del tractament de les dades 
personals de les persones vulnerables, i delimitació de les competències, obligacions 
i responsabilitats de totes les administracions publiques i entitats implicades, amb 
l’objecte de poder actuar en la cerca de solucions des del mateix inici del procedi-
ment judicial.

Així mateix, el Departament de Drets Socials també es coordina amb el Depar-
tament d’Empresa i Treball, de qui depèn l’Agència Catalana de Consum, que és en 
definitiva la legitimada per a impulsar els expedients sancionadors, en el cas que no 
ho facin els ajuntaments.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el 
Departament d’Interior fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, per part dels jutjats
314-08310/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08310/13, us in-
formo del següent:

D’acord amb el que preveu l’article 3.11 del decret 21/2021, de 25 de maig, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
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de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponen al Departament 
d’Interior les funcions següents:

− Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.
− El trànsit.
− Les emergències i la protecció civil.
− La prevenció, extinció d’incendis i salvament.
− Els espectacles públics i les activitats recreatives.
− La vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció 

i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d’Agents Rurals.
La Llei 1/2022, de 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 

i la Llei 4/2016 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge planteja entre, 
altres qüestions, l’obligació d’oferir alternatives habitacionals a famílies vulnera-
bles. En sintonia amb l’esperit de la llei, les intervencions policials amb col·lectius 
en situació de vulnerabilitat són posades en coneixement dels serveis socials. Els 
serveis socials dels ajuntaments i, a Barcelona, el Servei d’Intervenció en situacions 
de Pèrdua d’Habitatge i Ocupacions són els responsables de gestionar una alternati-
va d’habitatge per a les famílies vulnerables en situació d’emergència habitacional.

Pel que fa als mecanismes de coordinació entre els departaments d’Interior, 
Drets Socials i Justícia per donar compliment a la Llei, aquesta tasca es desenvolu-
pa en el marc del Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge creat per 
Acord GOV/68/2021, d’1 de juny, així com mitjançant la coordinació amb el De-
partament d’Empresa i Treball, de qui depèn l’Agència Catalana de Consum, que 
és la legitimada per impulsar els expedients sancionadors en el cas que no ho facin 
els ajuntaments.

Aquest Grup de Treball està format per representants dels diferents departa-
ments de la Generalitat amb competències que incideixen sobre matèries necessà-
ries per proposar al Govern l’adopció de mesures i actuacions que garanteixin el 
dret a l’habitatge: el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Interior, el Departa-
ment de Drets Socials i el Departament de Justícia. El Grup de Treball proposarà 
al Govern mesures i actuacions en els àmbits de la competència dels departaments 
implicats, adreçades a garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya en risc d’exclusió residencial social, especialment d’aquells i aquelles que 
no disposin dels mitjans necessaris per gaudir d’aquest dret o es trobin en situació 
de risc de desnonament.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls 
ambientals de l’activitat de la fàbrica de vidre Ramon Clemente, del 
Masnou (Maresme), dels darrers tres anys
314-08316/13

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08316/13 us in-
formo del següent:
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La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats (LPCAA) estableix que les activitats classificades en l’annex I.1 estan sot-
meses a un sistema d’inspecció que s’instrumenta mitjançant el Pla i els Programes 
d’inspecció ambiental integrada que aprova la direcció general competent en matè-
ria de qualitat ambiental. Els informes de les inspeccions efectuades són en format 
obert i estan disponibles a la web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural (DACC): https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_pre-
vencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/ins-
peccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-ca-
talunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/

Es realitzen controls d’emissions a l’atmosfera dels contaminants fixats a l’auto-
rització ambiental de l’activitat seguint la periodicitat fixada per normativa.

L’activitat Ramon Clemente disposa de dos focus emissors (xemeneies) que ve-
hiculen les emissions dels dos forns de fusió de vidre. Actualment només està en 
funcionament un d’ells. Els contaminants que es controlen a l’activitat venen deter-
minats per la Decisió 2012/134/UE d’execució de la Comissió de la UE de 28 de fe-
brer de 2012, publicada el 8 de març de 2012 i no han de superar els valors d’emissió 
associats a l’ús de les millors tècniques disponibles.

Ateses les característiques de la xemeneia (de totxana) no es pot assegurar que 
els contaminants que precisen d’un mostreig isocinètic proporcionin mesures repre-
sentatives de les emissions reals de l’activitat. Per tant, es pot valorar el contami-
nant òxids de nitrogen però no es poden considerar representatives les mesures de 
partícules i metalls (tot i que l’empresa Ha presentat diverses propostes de millora, 
les proves efectuades han portat a valorar que les dades no son prou representatives.

Davant d’aquesta situació, la Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic del DACC ha sancionat a l’activitat per incompliment de prescripcions fixades 
a l’autorització ambiental en relació amb les emissions a l’atmosfera i ha requerit a 
l’activitat que dugui a terme les actuacions necessàries per tal de disposar d’un pla 
de mostreig que permeti mesurar sota condicions normatives els contaminants que 
requereixen mesura isocinètica. L’activitat ha iniciat les accions per a la construcció 
d’un nou sistema d’evacuació dels gasos i informa periòdicament de les accions que 
està executant.

Addicionalment, per tal de vigilar la possible incidència en l’entorn de l’establi-
ment, s’ha ubicat un captador de partícules, amb la col·laboració de l’Ajuntament del 
Masnou, en el punt proper amb població més sensible, i s’està efectuant un estudi 
de modelització que avaluarà l’impacte de les emissions vehiculades i difuses dels 
contaminants emesos per l’activitat sobre la qualitat de l’aire.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/informes-dinspeccio-ambiental-integrada-00001/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avisos relatius 
a l’existència d’un sot a la via comunicats pels treballadors de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’accident 
del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
314-08324/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-08324/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-08325/13 a 314-
08327/13.

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

Respecte al tram comprès entre Molí Nou i Sant Boi de Llobregat, des de l’1 de 
gener de 2022, a la via 2 només hi ha hagut dos avisos de baixa prioritat donats pels 
treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el darrer dels 
quals data del 24 de març de 2022.

En el primer avís, rebut el dia 17 de març de 2022, s’informa que al PK 9,400 
via 2 del tram Magòria - Manresa Alta cada cop que passa el tren està en més mal 
estat. En el segon avís, de data 24 de març de 2022, s’informa que la via 2, entre els 
PK 9,500 i 9,400 del tram Magòria - Manresa Alta es trobava en mal estat. La nit 
del 24 al 25 de març, un cop revisada la via, s’acota amb exactitud el tram a reparar 
entre els PK 9,380 i 9,430 i s’actua per a la seva resolució. Així mateix, el períme-
tre de l’avaria i l’actuació executada queden fora de l’àmbit on va succeir l’accident.

En relació amb la Limitació Temporal de Velocitat en la via corresponent al lloc 
de l’accident, no era deguda a cap deficiència en la infraestructura, i no existeix cap 
document de reclamació, avís o queixa al respecte. De la mateixa manera, en cap 
moment la infraestructura es va trobar en mal estat. Per tant, la via era apta per la 
circulació.

Pel que fa a la darrera revisió de seguretat, d’acord amb la informació rebuda per 
l’àrea de Material Mòbil de FGC, la darrera revisió va ser la següent:

– Tren de viatgers - 25.04.2022
– Tren de mercaderies:
Locomotora 254.02 - 21.04.2022
Vagó 62026 - 08.07.2021
Vagó 62005 - 27.04.2022
Vagó 62092 - 11.06.2021
Vagó 62022 - 17.01.2022
Vagó 62083 - 30.11.2021
Vagó 62037 - 10.03.2022
Vagó 62015 - 03.02.2022
Vagó 62055 - 14.03.2022
Vagó 62003 - 21.01.2022
Vagó 62017 - 09.03.2022
Vagó 62011 - 19.10.2021
Vagó 62068 - 15.11.2021
Vagó 62051 - 06.07.2021
Vagó 62061 - 14.07.2021
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Vagó 62044 - 31.03.2022
Vagó 62040 - 15.02.2022
Vagó 62078 - 16.12.2021
Vagó 62004 - 22.04.2022
Vagó 62090 - 18.03.2022
Vagó 62094 - 30.06.2021
Vagó 62053 - 25.06.2021

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions 
o queixes relatives a la limitació de velocitat per deficiències de la 
infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
relació a l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
314-08325/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08324/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha 
estat en mal estat la via de tren de Ferrocarrils de la Generalitat on 
va tenir lloc l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
314-08326/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08324/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera 
revisió de seguretat dels trens de Ferrocarrils de la Generalitat que 
van tenir l’accident el 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
314-08327/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08324/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació 
de velocitat al punt quilomètric de la línia Llobregat-Anoia de 
Ferrocarrils de la Generalitat on va tenir lloc l’accident el 16 de maig 
de 2022
314-08329/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08329/13 us in-
formo del següent:

La Limitació Temporal de Velocitat es va implantar per a la realització de tre-
balls de manteniment preventiu, concretament de depuració de balast, i s’aplicava 
des del divendres 13 de maig.

La nit del 24 al 25 de març de 2022 es va batonar, anivellar i alinear la via entre 
el PK 9,430 i 9,380, fora de l’àmbit de l’accident.

La instal·lació de les actuals travesses i vies es va fer l’any 2001.

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’ha declarat deserta la convocatòria de provisió de quatre 
llocs de treball de tècnic destinats a examinar projectes d’energies 
renovables del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
314-08340/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-08340/13, 
314-08341/13 i 314-08342/13; atès que les iniciatives indicades fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera con-
junta per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-08340/13, a continuació es presenta la informa-
ció detallada referent al desenvolupament de la convocatòria, la qual va ser publi-
cada a l’ATRI amb el codi d’oferta ACC391-21. En aquest sentit, van rebre’s 17 cur-
rículums, dels quals tan sols reunien els requisits de titulació (enginyeria industrial 
superior) un total de 4. D’aquests tan sols se’n van entrevistar 3 ja que un dels can-
didats va declinar ésser entrevistat quan se’l va citar. Del resultat d’aquestes entre-
vistes es va proposar 1 candidat, després que els altres dos manifestessin en el mo-
ment de l’entrevista que no estaven interessats en les tasques i el sou. Finalment, no 
va poder-se contractar cap dels candidats ja que la persona que havia arribat al final 
del procés va renunciar a la plaça dos dies després de l’entrevista i, en conseqüència, 
l’oferta va quedar deserta.
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Cal indicar que dins del mateix programa, també constaven 4 places de personal 
auxiliar administratiu, les quals es van ofertar mitjançat codi d’oferta ACC395-21. 
Es van presentar un total de 110 candidatures, de les quals es van entrevistar 10 per-
sones i es van acabar seleccionant les 4 amb millor currículum. Els seus nomena-
ments son de data 04/04/2022.

Referent a la pregunta 314-08341/13 i davant la situació exposada en l’anterior 
resposta, es torna a publicar l’oferta, amb codi ACC335-22, amb període de vigèn-
cia 11/05/2022-23/05/22. Es presenten 10 candidatures, de les quals 4 reuneixen el 
requisit de disposar de la titulació superior d’enginyeria industrial. Es torna a esta-
blir aquest requisit atès que, entre les funcions a desenvolupar, hi consta la legalit-
zació, control i supervisió d’instal·lacions elèctriques renovables i xarxes elèctriques 
de molt alta tensió. Tanmateix, es dota la plaça de mobilitat en l’àmbit geogràfic de 
les Seccions d’Activitats Extractives, Radioactives i Energia del Territori de Cata-
lunya. Les entrevistes es van realitzar el 22/06/2022 i s’està pendent de resoldre la 
convocatòria.

Finalment, pel que fa a la pregunta 314-08342/13, cal posar de manifest les deci-
sions legislatives implementades pel Govern de la Generalitat en l’àmbit de l’impuls 
de la tramitació d’expedients d’energies renovables.

1. Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergèn-
cia climàtica i l’impuls a les energies renovables (versió original publicada al DOGC 
de data 28/01/2019).

2. Article 133 de la Llei de Mesures Fiscals 5/2020. Va afegir la no afectació 
a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels 
existents promoguts per l’Administració.

3. Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 
energies renovables distribuïdes i participades (versió original publicada al DOGC 
de data 27/10/2021) pel que s’introdueixen mesures socials i econòmiques per afa-
vorir que:

a. els veïns puguin participar en la propietat dels projectes.
b. s’avanci la tramitació d’aquells projectes que no recorren a l’expropiació.
c. es substitueixi l’autorització per la declaració responsable dels autoconsums en 

sostres, pèrgoles i sòls industrials sense injecció a xarxa elèctrica independentment 
de la seva potència.

4. Decret Llei 28/2021 de modificació del Codi civil català per tal de reduir les 
majories necessàries per tal d’accelerar el desplegament de l’autoconsum en edificis 
en règim de propietat horitzontal.

5. Modificació del Decret Llei 24/2021 i del Decret Llei 16/2019 a través del De-
cret Llei 5/2022.

a. declaració d’urgència dels projectes de generació renovable, tant en sòl no ur-
banitzable com en sòl urbanitzable de fins a 5 MW i connectats a la xarxa de distri-
bució de tensió inferior o igual a 25 KV.

b. mesures cautelars en conflictes de connexió davant la companyia propietària 
i gestora de la xarxa elèctrica de distribució de tensió fins a 25 KV per a projectes 
de fins a 5 MW.

c. tramitació integrada del permís urbanístic i energètic, però la seva obtenció 
passa a ser en paral·lel i no consecutiva passat un mes des de l’aprovació de la DIA o 
de l’informe ambiental.

Així mateix, cal emfasitzar també l’impuls de mecanismes econòmics:
6. Decret Llei 4/2022 de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer.
a. Modificació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-

bient amb afectació a ingressos a la transició energètica.
S’ha reforçat, també, l’equip humà:
7. Acord de Govern de 28/11/2021 pel qual es crea el Programa temporal per al 

disseny i creació d’una empresa energètica pública de la Generalitat de Catalunya.
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8. Acord Govern de 23/11/2021 aprovant el Programa Temporal per les mesures 
legislatives energia.

I s’han impulsat eines digitals i de planificació, respectivament:
9. S’han iniciat els treballs per implementar eines digitals que facilitin i agilitzin 

la tramitació dels projectes d’energies renovables sense que sigui necessari reduir 
les cauteles ambientals i d’informació pública tal com es preveu a l’article 6 de la 
normativa estatal RDL 6/2022, a la qual el Govern de Catalunya no s’hi acollirà.

10. Acord de Govern de 02/05/2022 pel qual s’aproven els treballs per formular 
l’elaboració del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
tornar a obrir la convocatòria de provisió de quatre llocs de treball 
de tècnic destinats a examinar projectes d’energies renovables del 
Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
314-08341/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08340/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’urgència previstos per a desencallar els projectes d’energies 
renovables a Lleida (Segrià) mentre no es cobreixen les places de 
tècnic del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
314-08342/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08340/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
subvencions de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
del 2022 per a entitats comunitàries d’atenció a persones amb VIH 
denegats pel Departament de Drets Socials
314-08343/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08343/13 us in-
formo del següent:
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La convocatòria de subvencions de l’IRPF de 2022 s’ha publicat al DOGC a data 
27 de juliol. El període per presentar sol·licituds restarà obert fins al 23 de setembre.

El Govern valora molt positivament la tasca de totes les entitats comunitàries que 
treballen en l’acompanyament i l’atenció a persones amb VIH, en tant que aspecte 
fonamental per garantir unes condicions de vida digna a les persones que conviuen 
amb el VIH i lluitar contra l’estigma i les discriminacions que aquesta malaltia en-
cara genera a nivell social.

Barcelona, 29 d’agost de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci 
de promoció dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineu 2030
314-08362/13

Proponent: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-08362/13, us 
informo del següent:

El Govern va acordar, mitjançant l’Acord GOV/122/2021, modificat per l’Acord 
GOV/42/2022, l’impuls al projecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralím-
pics d’Hivern Pirineus-Barcelona, basada en els criteris de sostenibilitat ambiental, 
cohesió territorial i participació ciutadana.

En aquest sentit, el Govern té l’obligació d’informar la ciutadania sobre els pro-
jectes que està realitzant o que està plantejant fer, que és allò que va fer amb la cam-
panya de referència.

Aquesta campanya s’ha concretat amb la realització i difusió d’un anunci, el cost 
del qual ha estat el següent: 

Preu (IVA exclòs)

Creativitat 28.765,00 €
Multimèdia 203.996,77 €
Digital 96.920,24 €

En el següent enllaç s’hi pot trobar tota la informació actualitzada sobre el pro-
jecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelo-
na, inclosa la informació sol·licitada:

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-para-
limpics-hivern/

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2018
314-11508/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-11508/13, 
314-11509/13, 314-11510/13 i 314-11511/13, us trameto adjunt un informe que dona 
resposta a les qüestions que s’hi plantegen.

Atès que les iniciatives indicades es refereixen a informacions estretament rela-
cionades, s’ha considerat convenient de respondre-les de forma conjunta, per tal de 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir la seva comprensió i 
anàlisi.

Barcelona, 25 de juliol de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
El Govern publica cada any les memòries de la Comissió Assessora sobre la 

Publicitat Institucional on, a més de detallar les campanyes que s’han dut a terme, 
també es concreta la relació dels mitjans on s’ha invertit aquesta publicitat. Aquestes 
memòries, pels quatre exercicis sol·licitats, estan disponibles al web:

https://economia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/memories/capi/

Barcelona, 13 de juliol de 2022
Oficina Relacions Institucionals gabinet del conseller

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2019
314-11509/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11508/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2020
314-11510/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11508/13.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fca%2Fdepartament%2Fpublicacions%2Fmemories%2Fcapi%2F&data=05%7C01%7Chcorella%40gencat.cat%7Cee48741b8feb47d13c5408da64b65c27%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637933031628487434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rRzh7x3OWffyIt8ZzItbO3lERGxz%2FG2e7U6XhBrtZhU%3D&reserved=0
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2021
314-11511/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11508/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a elaborar el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter
314-11513/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11513/13 us in-
formo del següent:

Referent a la primera pregunta i per una banda, el Govern preveu l’elaboració del 
Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montgrí, les 
illes Medes i el Baix Ter, tal com estableix la Llei del Parc. Per altra banda, però, 
no es considera necessari elaborar el Pla Rector d’Us i Gestió (PRUG) ja que l’ac-
tual figura de Pla de protecció establerta en la Llei d’Espais Naturals permet que 
aquest faci també les funcions de PRUG, amb la doble funció de regulació i gestió 
de l’espai.

En aquests moments és difícil fer una previsió relacionada amb l’inici d’elabora-
ció d’aquest Pla ja que s’està treballant per poder disposar del personal necessari per 
poder desenvolupar amb garanties aquests treballs. En funció de quan es pugui dis-
posar d’aquest reforç de personal es podrà concretar un calendari exacte dels treballs.

Pel que fa a la segona pregunta, el Consell Científic del Parc Natural del Mont-
grí, les illes Medes i el Baix Ter es va proposar mitjançant acord de la Junta Rec-
tora de 5 de desembre de 2018. Els membres que van constituir el primer Consell 
es van nomenar el 28 de febrer de 2019 i fins a data d’avui s’han celebrat 5 sessions 
del mateix. El Consell disposa, a més, d’un reglament aprovat en la sessió de 10 de 
maig de 2022.

En relació amb la tercera pregunta, l’evolució és variable en funció de les zones, 
de les espècies i de l’any que es prengui de referència. No hi ha una resposta en el 
seu global i, així com algunes espècies i hàbitats presenten un millor estat de l’exis-
tent quan es va aprovar a 1990 la Llei que protegia les Illes Medes, en altres casos no 
és exactament així. En aquest sentit, en els darrers anys algunes espècies d’interès 
com les gorgònies, els briozous o les tenasses, mostren un deteriorament conseqüèn-
cia del canvi climàtic i de l’impacte de les activitats antròpiques com el busseig o el 
trepig, especialment les que es troben en aigües més someres.

A la pàgina web http://seguimentmari.cat/ es troben les memòries de seguiment 
de la biodiversitat marina dels últims anys i resums específics per a cada indica-
dor de seguiment.

Finalment, referent a la quarta pregunta, l’augment o reducció ve determinat en 
cada zona d’immersió pels resultats del seguiment marí que anualment encarrega el 
Govern, d’acord amb el PRUG específic de l’àrea protegida de les illes Medes, amb 

http://seguimentmari.cat/
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una sèrie d’indicadors biològics establers en aquest, aplicant un sistema de gestió 
adaptativa. D’acord també amb el PRUG, si aquests marquen un deteriorament res-
pecte l’any anterior, s’ha de reduir el nombre d’immersions i, per contra, si millora 
durant quatre anys seguits, es pot augmentar. A més, en col·laboració amb els cen-
tres d’immersió, s’està treballant en l’establiment de millores en la gestió i la qualitat 
de les immersions com a sistema per reduir l’impacte de l’activitat de busseig sobre 
les comunitats marines.

Des de l’aprovació de la darrera modificació d’aquest PRUG el 2017, hi ha zones 
en les quals s’han reduït les immersions i d’altres on han augmentat. Globalment 
s’ha passat d’un màxim de 74.876 que es contemplaven en l’esmentada modifica-
ció, a 70.628 en la modificació que és vigent per al 2022. Les modificacions futures 
queden supeditades als resultats del seguiment científic que es realitza anualment.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el desplegament de la fibra òptica al Berguedà no arribarà a 
tots els municipis el 2022
314-11520/13

Proponent: Mireia Dionisio Calé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11520/13 us in-
formo del següent:

Durant aquest mandat s’han multiplicat els esforços en el desplegament de la 
xarxa pública de fibra òptica, amb l’objectiu de connectar tots els municipis i a tots 
els municipis amb nuclis poblats de més de 50 habitants de Catalunya, amb la mà-
xima celeritat possible durant la present legislatura. Aquest esforç és visible tant en 
l’àmbit de finançament com en els volums de desplegament:

– S’han destinat 40M€ del pressupost de 2022 i s’han aconseguit 125 M€ de 
co-finançament europeu (REACT, a executar 2022-23). Fins ara, tota la xarxa exe-
cutada ha representat una inversió de poc més de 100 M€.

– S’han engegat projectes per un volum de 2.7700 quilòmetres de xarxa nova, 
que permetran connectar 298 municipis nous. El desplegament de la xarxa es va ini-
ciar l’any 2010 i, actualment, consta de 4.200 quilòmetres i connecta 343 municipis.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya està sent especialment 
sensible amb aquelles zones del territori en què, ja sigui per les seves especificitats 
geogràfiques o històriques, calgui un impuls més determinat per poder fer arribar 
una connectivitat d’alta capacitat, com és aquest cas. Prenent com a full de ruta totes 
aquestes variables, la Secretaria de Polítiques Digitals treballa en una planificació 
del desplegament de fibra òptica que faciliti una connexió d’internet d’alta velocitat 
arreu de territori a mig termini, amb la limitació d’una priorització d’implantació 
segons la disponibilitat de recursos i dotació pressupostària.

Els criteris que se segueixen a l’hora de planificar nous trams són tècnics i eco-
nòmics, coordinant els desplegaments de tots els impulsors del projecte, la Genera-
litat de Catalunya i les diputacions. En primer lloc, es pren en consideració la xarxa 
existent per assegurar la continuïtat dels nous trams. En segon lloc, es posa el focus 
en la titularitat dels dominis públics dels possibles nous trams i s’acorda amb les 
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diputacions, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada entitat i els requi-
sits tècnics de cada carretera, quin ordre d’execució i quin calendari es pot assolir.

Tenint en consideració aquests factors, a dia d’avui, a la comarca del Berguedà hi 
ha 14 municipis connectats, 5 obres en curs, 6 en estudi i 3 planificats. Pel que fa a 
la resta de municipis, des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Di-
gitals i Territori se seguirà treballant amb la finalitat de connectar, amb la màxima 
celeritat possible, i durant la present legislatura, tots els municipis i tots els munici-
pis amb nuclis poblats de més de 50 habitants de Catalunya.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat designada 
per a controlar el compliment de la Llei 12/2013, de mesures per a 
millorar el funcionament de la cadena alimentària
314-11521/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11521/13 us in-
formo del següent:

L’autoritat designada per la Generalitat de Catalunya per realitzar els controls de 
la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cade-
na alimentària, és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(DACC), mitjançant la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i 
Gastronomia (DGEAQG) i a través de l’equip CadeCAT. En aquest sentit, es realit-
zen controls a operadors des de març de 2018.

Actualment encara no s’ha formalitzat cap denúncia dirigida al DACC. L’espai 
web per rebre denúncies és el següent:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/con-
trol-contractes-alimentaris/m

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/con-
trol-contractes-alimentaris/denuncies/

Es destinen 8 tècniques i una persona responsable que també desenvolupa altres 
tasques.

S’han dut a terme els següents controls per anualitats, per comarques i per sectors: 

Anualitat Nº controls (*)

2020 14
2021 39
2022 25
Total 78

(*) control: operador inspeccionat.

Comarques Nº controls

Alt Penedès 9
Baix Ebre 9
Barcelonès 9
Montsià 9

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/control-contractes-alimentaris/m
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/control-contractes-alimentaris/m
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/control-contractes-alimentaris/denuncies/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/control-contractes-alimentaris/denuncies/
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Comarques Nº controls

Baix Camp 4
Segrià 4
Urgell 4
Baix Llobregat 3
Noguera 3
Osona 3
Anoia 2
Bages 2
Tarragonès 2
Vallès Occidental 2
Maresme 1
Berguedà 1
Garraf 1
Garrigues 1
Garrotxa 1
Gironès 1
Pla de l’Estany 1
Pla d’Urgell 1
Ribera d’Ebre 1
Segarra 1
Selva 1
Terra Alta 1
Vallès Oriental 1
Total 78

Sectors Nº controls

Distribució (fruita de llavor, cítrics i llet) 18
Raïm per a vinificació 15
Cítrics 14
Llet 10
Fruita Seca 7
Conill i carn de conill 6
Oli 6
Integració 2
Total 78

Sectors (previstos resta 2022) Nº controls

Cereals 6
Olives 6
Hortalisses 6
Fruita de llavor 6
Càrnic: Boví/Caprí/Oví 6
Total 30

S’han imposat les següents sancions per anualitats, per comarques, i per sectors: 

Comarques Sancions totals 2020 2021 2022

Anoia 1 0 0 1
Alt Camp 1 0 1 0
Alt Empordà 3 1 0 2
Alt Penedès 7 2 2 3
Bages 2 0 1 1
Baix Camp 2 0 0 2
Baix Ebre 3 2 0 1
Baix Llobregat 1 0 0 1
Barcelonès 6 3 0 3
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Comarques Sancions totals 2020 2021 2022

Gironès 2 1 0 1
La Noguera 1 0 0 1
La Selva 2 0 0 2
Les Garrigues 2 1 0 1
L’Urgell 1 0 1 0
Montsià 5 4 0 1
Osona 1 0 0 1
Priorat 1 0 0 1
Segarra 1 0 1 0
Segrià 5 2 1 2
Terra Alta 2 1 0 1
Vallès Oriental 3 0 2 1
Total 52    

Sectors Sancions totals 2020 2021 2022

Oli/olives 8 3 0 5
Fruita de pinyol 2 2 0 0
Cítrics 9 8 0 1
Raïm per vi 10 4 3 3
Cunícola 6 0 6 0
Distribució 10 0 0 10
Fruita seca 7 0 0 7
Total 52      

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a evitar restriccions 
d’aigua a Vacarisses (Vallès Occidental)
314-11523/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11523/13 us in-
formo del següent:

En relació amb la primera de les preguntes és necessari recordar que la gestió de 
l’abastament domiciliari és competència dels ens locals. L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) presta una funció de suport als ens locals, d’acord amb el que estableix 
l’article 4.h) i j) del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aquest disposa que correspon al 
Govern de la Generalitat l’establiment d’auxilis econòmics a favor de les corpora-
cions locals, les entitats i particulars per a la realització d’actuacions d’interès públic 
en relació amb el cicle de l’aigua a Catalunya. Així mateix, l’article 8.1 atribueix a 
l’ACA, com a Administració hidràulica de Catalunya, l’exercici de les competències 
de la Generalitat de Catalunya en matèria d’aigües.

Amb la voluntat de fomentar les millores a executar en els sistemes d’abastament 
en alta, l’ACA promou actuacions municipals mitjançant convenis de col·laboració 
i convocatòries de subvencions. En aquest sentit, l’ACA va subscriure l’any 2000 el 

Fascicle sisè
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Conveni marc de col·laboració formalitzat entre la pròpia ACA i els ajuntaments de 
Rellinars i de Vacarisses (Vallès Occidental) per a la millora de la infraestructura 
d’abastament en alta als municipis. L’objecte d’aquest Conveni era executar una por-
tada d’aigua en alta des de Viladecavalls cap als municipis de Vacarisses i Rellinars. 
Les actuacions es cofinançaven al 50% per part de l’ACA i l’altre 50% per part dels 
ajuntaments.

L’execució corresponia als ajuntaments i es preveia pels anys 2000 i 2002. El 
30 de gener de 2007 es va signar l’addenda al Conveni de col·laboració per a la pro-
moció i execució d’obres hidràuliques, quan es va reformular el finançament de les 
actuacions encara no executades, i l’ACA passava a aportar el 60% i l’Ajuntament 
de Vacarisses el 40%. L’execució de les obres, per part de l’Ajuntament de Vaca-
risses, quedava fixada pels anys 2008 i 2009. El 23 d’octubre de 2008 es va signar 
la segona addenda al Conveni de col·laboració per a la promoció i execució d’obres 
hidràuliques, on es mantenia el finançament previst, així com l’execució per part 
de l’Ajuntament de Vacarisses, i fixava un nou període d’execució pels anys 2009 i 
2010. La portada de Viladecavalls a Vacarisses, però, no va poder ser finalment exe-
cutada per part de l’Ajuntament i, en conseqüència, el conveni està exhaurit d’acord 
a la Disposició addicional 8ª de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Posteriorment, per una banda l’ACA ha canalitzat els seus ajuts mitjançant sub-
vencions en concurrència competitiva, destinades a promoure les millores en les in-
fraestructures d’abastament en alta. Entre els anys 2016 i 2021 s’han realitzat cinc 
convocatòries adreçades als municipis, per un import total de 80 M€. Això no obs-
tant, en aquestes convocatòries l’Ajuntament de Vacarisses no ha sol·licitat subven-
ció per reprendre la connexió a Viladecavalls, però sí per equipar un nou pou. Va 
ser beneficiari de la subvenció següent, per un import de 115.423,40 € corresponent 
al 58,21% del cost de l’actuació:

– Projecte d’instal·lació de bombament del nou pou de Torreblanca i canalitza-
ció d’impulsió fins el dipòsit de distribució de la Torre. Presentada a la convocatòria 
TES/2725/2017.

Aquesta actuació va ser executada per l’Ajuntament de Vacarisses durant l’any 
2019 però, pel coneixement que té l’ACA, la posada en marxa del nou pou es va di-
ferir a causa de la demora de la companyia elèctrica a l’hora de donar l’escomesa 
elèctrica.

Per altra banda, ateses les excepcionals conseqüències del temporal DANA a 
l’octubre de 2019, l’ACA va atorgar subvencions directes per a reparar els danys oca-
sionats pel temporal a les infraestructures d’abastament en alta malmeses, i a l’Ajun-
tament de Vacarisses li va concedir una subvenció de 14.217,95 €, corresponent al 
100% del cost, per l’execució de l’actuació següent:

– Neteja i reparació dels dipòsits del Nucli i de Can Còdol, i reparació d’instal·la-
cions i equips annexes.

En data 25 de març de 2022 es va rebre a l’ACA la petició de l’Ajuntament de Va-
carisses de connexió a la xarxa Ter-Llobregat, i l’ACA l’ha adreçat a TAIGUA, em-
presa municipal Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL, amb l’objectiu que la tingui en 
compte en l’estudi d’alternatives de millora de la seva xarxa, que està en elaboració. 
En aquesta anàlisi s’estudiarà l’opció de portada d’aigües que es va conveniar l’any 
2000, i es valorarà en el context actual per determinar quina seria avui la solució 
millor per fer arribar aigua en alta a Vacarisses.

Referent a la segona de les preguntes i tal com s’ha indicat anteriorment, en 
aquests moments s’està analitzant, per part de TAIGUA, quina és la millor solució 
tècnica per fer arribar aigua en alta a Vacarisses. Un cop determinada, l’Ajuntament 
de Vacarisses podrà presentar una sol·licitud de subvenció en les convocatòries que 
anualment realitza l’ACA.

Pel que fa a la tercera pregunta, l’execució d’aquesta actuació no correspondrà 
a l’ACA, sinó a l’Ajuntament de Vacarisses, en tant que ens competent en l’abas-
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tament, per la qual cosa podrà sol·licitar un ajut econòmic a l’ACA si ho considera 
oportú.

En relació amb la quarta pregunta, les mesures temporals per assegurar l’abasta-
ment d’aigua a Vacarisses, fins que s’executi la inversió de la nova connexió, les hau-
rà de prendre el propi Ajuntament en tractar-se de la seva competència. Una de les 
mesures empreses per l’Ajuntament ha estat la perforació de sondejos d’investigació. 
El 19 de maig de 2022 l’ACA va dictar resolució d’investigació per tal d’autoritzar 
la perforació d’un pou amb l’objectiu de poder garantir l’abastament municipal. En 
concret s’autoritza a l’Ajuntament de Vacarisses per realitzar fins a tres perforacions.

Referent a la cinquena pregunta, els cabals aportats a Vacarisses a través de la 
connexió de Caus els gestiona l’empresa Mina Pública de Terrassa, d’acord amb 
un conveni amb l’Ajuntament de Vacarisses, i a l’ACA li consta que estan mirant 
d’augmentar el cabal aportat al màxim d’acord a les limitacions que tenen les infra-
estructures existents.

Pel que fa a la sisena pregunta i com també s’ha indicat, l’ACA va atorgar a 
l’Ajuntament de Vacarisses una subvenció pel projecte d’instal·lació de bombament 
del nou pou de Torreblanca i canalització d’impulsió fins el dipòsit de distribució 
de la Torre. Aquesta actuació va ser executada per l’Ajuntament durant l’any 2019 
però la posada en marxa del nou pou es va diferir a causa de la demora de la com-
panyia elèctrica a l’hora de donar l’escomesa elèctrica.

En aquest sentit és necessari indicar que el director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua va enviaré, el maig de 2022, un escrit a la directora general d’Endesa a Ca-
talunya denunciant aquesta situació i reclamant celeritat en la portada se subminis-
trament elèctric per a la connexió d’aquest pou que han de fer servir per extreure 
aigua per abastir la població.

Finalment, referent a la setena i última pregunta, en la resposta a la primera de 
les preguntes s’expliquen els antecedents en relació amb les inversions d’abastament 
en alta en aquest municipi.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de la 
seu de Tarragona de la Fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11535/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-11535/13, 
314-11536/13, 314-11537/13, 314-11538/13, 314-11539/13, 314-11540/13, 314-11541/13, 
314-11542/13, 314-11543/13, 314-11544/13, 314-11545/13, 314-11546/13, 314-11547/13, 
314-11548/13, 314-11549/13, 314-11550/13, 314-11551/13, 314-11552/13, 314-11553/13, 
314-11554/13, 314-11555/13, 314-11556/13, 314-11557/13, 314-11558/13, 314-11559/13, 
314-11560/13, 314-11561/13, 314-11562/13, 314-11563/13, 314-11564/13, 314-11565/13, 
314-11566/13, 314-11567/13, 314-11568/13 i 314-11569/13; atès que les iniciatives in-
dicades fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent a informacions estre-
tament relacionades, fet que és objectivament constatable, es considera convenient 
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respondre-les de manera conjunta per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del 
següent:

A efectes de poder donar una coherència argumental al conjunt de totes les res-
postes que s’han elaborat, aquestes s’agrupen i s’organitzen per blocs temàtics.

Així, en primer lloc, referent a l’àmbit laboral i a les preguntes 314-11564/13, 
314-11565/13, 314-11566/13 i 314-11568/13:

El 29 de juny de 2022 l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC o 
Institut) compta amb una plantilla de 163 treballadors, dels quals 42 corresponen a 
treballadors contractats mitjançant contracte indefinit. Els 121 restants estan con-
tractats mitjançant contractes temporals.

Aquest nombre de 42 treballadors contractats mitjançant contracte indefinit es 
pot veure incrementat en els propers mesos ja que, actualment, es desenvolupa el 
procés de la cobertura de la taxa de reposició i estabilització dels llocs de treball 
generats durant el 2020, augmentant aquest número en 5 contractes indefinits més.

A més, cal tenir en compte que, a la sessió del Patronat del 29 de juny de 2022, 
es va aprovar la reposició de 6 places més, les publicacions d’anuncis de les quals en 
convocatòria pública, es produiran abans que finalitzi l’exercici 2022.

Addicionalment als treballadors amb relació laboral, l’IREC acull alguns estu-
diants de màster o grau en les pràctiques en centres de recerca.

L’IREC no compta amb conveni col·lectiu propi, ni conveni col·lectiu de sector. 
Actualment, el marc regulador amb els treballadors de l’IREC és mitjançant norma-
tiva bàsica, Estatut dels Treballadors i disposicions legals que regulen les relacions 
laborals a l’Estat espanyol.

A més d’aquests marcs reguladors esmentats, també existeixen pactes puntuals 
amb el Comitè d’Empresa de l’Institut en matèria de jornada de treball, Pla de Car-
rera Professional i flexibilitat horària.

No obstant això, cal informar que actualment s’està negociant un conveni de sec-
tor, entre la Patronal del Sector de la Recerca representada per l’associació de cen-
tres de recerca catalans, i els sindicats més representatius del país. En cas d’arribar 
a un acord entre les institucions esmentades anteriorment, l’IREC passaria a regu-
lar-se pel nou Conveni de Sector com a criteri de mínims.

L’IREC disposa d’un sistema de control d’horari dels treballadors. Aquest siste-
ma és l’aplicació Woffu.

Per arribar a l’elecció de l’aplicació esmentada, es va fer després de la valoració 
entre diferents sistemes disponibles al mercat. Finalment es va optar per Woffu ja 
que aquesta aplicació s’adaptava millor al sistema propi de control d’imputació de 
temps dels investigadors i enginyers als projectes de R+D+i, que es té per a la jus-
tificació de temps de dedicació als projectes als quals imputen els investigadors de 
l’IREC per a la justificació de costos en els projectes tant europeus, nacionals i in-
dustrials. A més, aquesta eina s’adaptava a la manera de treballar dels treballadors 
d’IREC, donant molta flexibilitat i diferents formes de registre, flux d’aprovació, 
gestió d’incidències, entre d’altres. La implantació del sistema de control horari ha 
comportat pactar amb el Comitè d’Empresa de l’Institut un protocol regulador del 
sistema de fitxatge i d’horaris.

En segon lloc, pel que fa a l’àmbit estratègic i a les preguntes 314-11560/13 i 314-
11556/13:

Els estatuts preveuen la figura del Consell Empresarial Assessor, per quan el Pa-
tronat decideixi implementar-la i consideri que sigui el moment de desplegar-la de-
gudament, amb l’objectiu d’aportar valor a la Fundació. Per tant, es tracta d’un òrgan 
assessor que pot decidir crear el Patronat, però no és obligatori.

A la darrera reforma estatutària es va afegir aquest nou òrgan, preveient que 
segons les converses mantingudes amb diverses empreses patrones de la fundació, 
podria esdevenir més interessant per a aquestes ser presents i actives com a mem-
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bres d’un Consell Empresarial Assessor, sense tenir un paper actiu com a patrons 
de la Fundació, amb les obligacions que comporta. Fins i tot que aquest fet podria 
ser interessant per a alguna altra empresa la qual, com a possible patró descartaven 
recurrentment la seva incorporació, però possiblement si se’ls proposava sumar-se 
només al Consell Empresarial Assessor, podrien tenir-hi més interès.

Possiblement durant el 2023 s’iniciarà aquest procés, però sempre que abans 
s’hagi produït el debat oportú i les decisions concretes en sessions del Patronat de 
la Fundació.

L’IREC té configurat un Comitè Científic Assessor aprovat pel seu òrgan de 
govern, el Patronat, i aquest Comitè està composat per científics de prestigi inter-
nacional en el l’àmbit d’actuació de l’Institut. Així, segons s’extreu de la Memòria 
d’Activitats anual d’IREC, són membres d’aquest Comitè a 30/06/2022 les següents 
persones:

Prof. Dr. Verónica Bermúdez Benito:
La professora Verónica Bermúdez Benito és directora d’investigació sènior de 

l’Institut de Recerca Ambiental de Qatar (QEERI), on és la directora del Centre 
d’Energia i líder del grup de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació en 
energia. També és autora o coautora de més de 120 articles científics en revistes de 
destacades.

Prof. Dr. Antonio Conejo:
Antonio J. Conejo és professor titular d’Enginyeria de Sistemes Integrats a la 

Ohio State University. Ha publicat més de 200 articles en revistes científiques i és 
l’autor o coautor de llibres publicats per Springer, John Wiley, McGraw-Hill i CRC. 
Ha estat investigador principal de molts projectes de recerca finançats per agències 
públiques i la indústria elèctrica i ha dirigit 23 tesis doctorals.

Prof. Dr. Ursula Eicker:
La professora Ursula Eicker és la nova presidenta del programa Canadà Excellen-

ce Research Chairs (CERC) de la Universitat Concordia de Mont-real, on dirigeix 
un ambiciós programa d’investigació per a ciutats de nova generació sense carboni. 
Ha publicat sis llibres sobre edificis sostenibles i sistemes d’energies urbanes reno-
vables i més de 400 articles, 77 d’ells revisats per experts.

Prof. Dr. Claes G. Granqvist:
Claes G Granqvist és professor emèrit de Física de l’Estat Sòlid al Laboratori 

Angstrom, Universitat d’Uppsala, Suècia. Ha publicat uns 1000 articles científics 
(590 en Web-of-Science) i prop de 30 llibres i actes de congressos. Ha impartit més 
de 300 xerrades convidades, principalment sobre temes relacionats amb l’energia, i 
ha organitzat unes 40 conferències internacionals sobre aquest tema.

Prof. Dr. John A. Kilner:
John Kilner és professor d’Energia de Materials al B.C.H.Steele de la Universitat 

Imperial College de Londres. També té nomenaments al CIC Energigune de Vitòria 
(País Basc), on dirigeix el grup d’electròlits ceràmics i és investigador principal de 
l’International Institute for Carbon Neutral Research (I2CNER) in Kyushu (Japó), 
on treballa en dispositius electroquímics d’alta temperatura. Té més de 35 anys d’ex-
periència en el camp i ha publicat més de 400 articles.

Prof. Dr. Josep Pou:
Josep Pou és professor de l’Escola d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica de la Uni-

versitat Tecnològica de Nanyang a Singapur. Ha estat autor de més de 310 articles 
tècnics publicats, és co-inventor de 7 patents i ha participat en diversos projectes 
industrials i programes educatius en els camps de l’electrònica de potència i de sis-
temes. És autor de dos capítols de llibres.
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Prof. Dr. Lourdes F. Vega:
La professora Lourdes F. Vega és la directora del Centre de Recerca i Innovació 

sobre CO² i H² de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Khalifa a Abu Dhabi. És 
reconeguda internacionalment per contribucions científiques i tècniques en termo-
dinàmica molecular i modelització computacional aplicada a processos i productes 
sostenibles.

En tercer lloc, pel que fa a l’àmbit administratiu i comptable i a les preguntes 314-
11535/13, 314-11556/13, 314-11551/13, 314-11552/13, 314-11561/13 i 314-11562/13:

Per una banda, el cost anual del lloguer de la seu a Tarragona (Secció dreta 
de la planta tercera de l’edifici N5 del Campus Sescelades) és: quota trimestral de 
9.394,61 x 4 trimestres = 37.578,44 € anuals. Per altra banda, el cost de la nau de 
magatzem a Constantí és: quota mensual de 564,85 x 12 mesos = 6.778,20 € anuals.

Per altra banda, el professor Juan Ramón Morante Lleonart va ser nomenat di-
rector de l’IREC per part del Patronat el 10 de setembre del 2015. Des de llavors 
segueix ocupant aquest càrrec. El director d’IREC és un professor universitari, ca-
tedràtic, de la Universitat de Barcelona (UB), que té adscrita la seva activitat de R+-
D+i i gestió a IREC de forma genèrica. El seu salari l’assumeix la UB, i l’IREC no-
més té un cost vinculat a un complement, el qual va ser aprovat per part del Consell 
Social de la pròpia UB. L’IREC transfereix a UB aquest cost anualment, i la UB li 
hi ingressa en nòmina.

Concepte 2019 (€) 2020 (€) 2021 (€)

Complement salarial (pagat a la Universitat de 
Barcelona) 26.683 26.683 26.683

Compensació a la UB per reducció d’hores lectives 
(pagat a la Universitat de Barcelona) 7.500 4.188,82 9.684,17

Compensació per dietes i desplaçaments (pagat a 
Joan Ramon Morante directament per rescabalar-lo 
de les seves despeses en viatges i desplaçaments 
en exercici del càrrec de director) 4.497,07 507,10 1.427,58

Total dels costos associats al director de l’IREC 38.680,07 31.378,92 37.794,75

*IVA no inclòs.

Així mateix i pel que fa a l’immobilitzat, s’ha fet recompte físic dels elements de 
l’immobilitzat, està transcrit a la base de dades de control, però manca finalitzar la 
tasca d’actualitzar l’etiquetatge. Actualment disposen d’etiqueta el 65% dels equips.

En quart lloc, referent a l’àmbit de la gestió i a les preguntes 314-11539/13, 314-
11540/13, 314-11563/13, 314-11536/13, 314-11545/13, 314-11537/13, 314-11538/13, 
314-11541/13, 314-11542/13, 314-11543/13, 314-11544/13, 314-11546/13, 314-
11547/13, 314-11548/13, 314-11549/13, 314-11554/13, 314-11555/13, 314-11557/13, 
314-11558/13, 314-11559/13, 314-11567/13 i 314-11569/13:

A continuació es fa constar el quadre resum per import, tipologia i nombre de 
projectes gestionats per IREC l’any 2020. L’import recull la xifra d’ingressos gene-
rada durant l’any. Així mateix, es fa constar el detall dels mateixos projectes.

2020 Import (€) Nº projectes

Industrials 1.063.674 36
Autonòmics 820.206 31
Nacionals 691.686 14
Europeus 3.172.393 31
Total 5.747.958 112
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Projectes industrials

Import 1.063.674

Nº de projectes 36

Codi Acrònim Import

PR0622 JPI-15 158.491
PR0789 Plataforma DSO 154.085
PR0766 SolidPower_1 65.000
PR0759 Thermoflex 55.068
PR0816 CarboFormic 40.200
PR0830 REACAT 39.000
PR0615 OpenADR HP Control 37.730
PR0761 Ciberlab2 36.454
PR0702 COORDINET 35.858
PR0765 Paraguay 34.232
PR0886 IF proposal writing_e-distribucion 33.695
PR0826 IPA013 31.789
PR0762 TRIBAT 30.624
PR0758 Electro_Trans 29.853
PR0823 Electro_trans_2 28.500
PR0764 bFUS_EURECAT_2 25.543
PR0569 SCAPE 2 25.000
PR0781 Hidrogeno 24.750
PR0763 Models2 24.440
PR0723 CEFINER 20.657
PR0824 bFUS_EURECAT_3 19.250
PR0784 AUTOCONSUM HP 17.000
PR0747 GateBee 15.435
PR0706 IN-PORT 14.460
PR0661 VOL_REG 14.449
PR0778 SEAT_Deca 10.000
PR0790 Smart Substations 6.531
PR0831 REPAREH 6.188
PR0851 AS CMA23 5.500
PR0833 IREMEL Sim 5.380
PR0760 MODEBA 5.255
PR0722 AS_CMAI 4.294
PR0854 GateBee-SunGrow 3.900
PR0737 URV_Serveis100 2.398
PR0905 H2 Uruguay 2.049
PR0856 Risk Assessment 616
Total 1.063.674

Projectes autonòmics (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 820.206

Nº de projectes 31

Nº de ajudes personal investigador 3

Codi Acrònim Import (€)

PR0658 E4S 199.535
PR0882 PIERE 80.000
PR0675 3D4GREEN - TS JPuszkiel 67.360
PR0673 PEDRERA - TS PCiviero 57.901
PR0676 SOLBAT - TS ZCaban 56.443
PR0752 HY-BCN 43.741
PR0637 TECNIO Zacharie Jehl 42.108
PR0677 MONICIS - TS MGuc 32.888
PR0692 GRAPHCAT-Autograph 28.435
PR0798 Innov_3DPrint 22.003
PR0584 WINCOST - A120 20.610
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Codi Acrònim Import (€)

PR0652 TRI-HP 20.473
PR0663 ELDE 14.914
PR0696 FEM IoT P2 14.341
PR0465 RIS3CAT Comunitats 14.047
PR0799 MICROSPINERGY 11.538
PR0693 GRAPHCAT-Integro 10.772
PR0695 FEM IoT P1 10.671
PR0691 FusionCAT - P9 10.104
PR0863 POWERCOAT 10.000
PR0694 LIGHT3D 8.455
PR0581 3D MADE 7.322
PR0741 CORV 6.065
PR0634 M2E SGR 2017-2019 5.351
PR0557 NaEnCAT 4.926
PR0604 Tecnio Sebastian Murcia 4.337
PR0746 ProdJGuilera 3.228
PR0871 Som Comunitat Energetica 2.604
PR0633 SEMS SGR 2017-2019 2.440
PR0744 HiQ-Mag 1.964
PR0641 FOTOSENS 1.870
PR0632 ECOS SGR 2017-2019 1.485
PR0724 LLAVOR_ACabot 1.159
PR0630 NANOEN 1.117
Total   820.206

Projectes nacionals (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 691.686

Nº de projectes 14

Nº de ajudes personal investigador 7

Codi Acrònim Import (€)

PR0580 SEHTOP-NP 20.500
  23.565
PR0581 3D MADE 21.057
  27.505
PR0584 WINCOST - A120 13.258
PR0593 WINCOST - A140 37.390
PR0610 DURACIS 50.867
PR0611 MASTER PV 66.541
PR0626 IGNITE 90.013
PR0627 RESOL 20.500
  18.750
  117.554
PR0635 CD&HYCATS 17.135
  4.023
PR0641 FOTOSENS 48.493
PR0685 In4CIS 30.593
PR0688 GELTHERM 45.840
PR0698 WEDISTRICT 18.750
PR0809 3DPROGRESS 4.060
PR0812 CELL2WIN 14.500
    792
Total   691.686
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Projectes europeus (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 3.172.393

Nº de projectes 31

Nº de ajudes personal investigador 8

Codi Acrònim Import (€)

PR0717 SOLAR-WIN 474.969
PR0530 ULTRA-SOFC 377.521
PR0733 COBRA 257.549
PR0682 HARVESTORE 188.047
PR0621 SUPER PV 170.663
PR0644 Tech4Win 158.383
PR0650 SDN-microSENSE 157.702
PR0652 TRI-HP 142.963
PR0698 WEDISTRICT 137.516
PR0651 COREWIND 120.782
PR0782 DFF-Paolo 86.449
PR0591 Repro-light 81.321
PR0719 SYN.IKIA 80.581
PR0735 NewSOC 77.888
PR0740 UncorrelaTEd 75.241
PR0629 DONES 63.645
PR0594 HtF 62.648
PR0541 RESCCUE 58.522
PR0739 Efficient Buildings 45.318
PR0627 RESOL 44.520
PR0736 3D-PRESS 43.805
PR0656 EmpowerMed 36.302
PR0792 CUSTOM-ART 36.164
PR0533 CELL3DITOR 34.958
PR0715 SENSATE 27.671
PR0607 INFINITE-CELL 23.682
PR0581 3D MADE 22.260
PR0593 WINCOST - A140 22.260
PR0405 IEA-HEV 16.983
PR0835 PLURAL 13.728
PR0581 3D MADE 7.984
PR0568 SABINA 7.137
PR0787 LESGO 5.465
PR0496 INCITE 3.184
PR0555 REFER 2.500
PR0580 SEHTOP-NP 1.833
PR0530 ULTRA-SOFC 1.538
PR0791 LIGHTNESS 1.407
PR0834 eNeuron 1.303
Total   3.172.393

A continuació es fa constar el quadre resum per import, tipologia i nombre de 
projectes gestionats per IREC l’any 2021. L’import recull la xifra d’ingressos gene-
rada durant l’any. Així mateix, es fa constar el detall dels mateixos projectes.

2021 Import (€) Nº projectes

Industrials 804.387 30
Autonòmics 1.115.958 27
Nacionals 553.686 14
Europeus 3.583.964 34
Total 6.057.994 105
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Projectes industrials

Import (€) 804.387

Nº de projectes 30

Codi Acrònim Import (€)

PR0789 Plataforma DSO 196.060,16
PR0622 JPI-15 76.052,28
PR0826 IPA013 74.249,32
PR0887 AUTOsin 59.000,00
PR0919 SOCFilm 51.000,00
PR0904 Misiones_GestionV2G 40.000,00
PR0907 3D SOEC 39.000,00
PR0856 Risk Assessment 32.533,84
PR0921 CarboFormic_21 29.067,91
PR0832 Hydrogen_Saudi 23.765,57
PR0790 Smart Substations 23.172,72
PR0833 IREMEL Sim 21.520,00
PR0922 GreenH2V_133 20.000,00
PR0920 CDE 18.939,08
PR0906 BPP syngas 17.000,00
PR0917 Cupo_inerGy 14.900,00
PR0723 CEFINER 12.243,00
PR0926 Almirall_H2 10.500,00
PR0831 REPAREH 9.211,98
PR0995 LCA_NEAV 8.167,45
PR0957 PRIEM StBoi 7.066,19
PR0889 IEQ_Cohabitatge 5.000,00
PR0924 MMM_Hidrogeno 4.000,00
PR0914 H2 VERD 3.305,78
PR0979 BAXI-PVT 3.300,00
PR0869 Nissan Manteniment 2.050,00
PR0905 H2 Uruguay 2.049,00
PR0933 Etilè 643,96
PR0943 Ametller PEP 368,49
PR0892 Nissan_ondulador 220,00
Total 804.387

Projectes autonòmics (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 1.115.958

Nº de projectes 27

Nº de ajudes personal investigador 3

Codi Acrònim Import (€)

PR0658 E4S 227.481,06
PR0882 PIERE 114.723,21
PR0746 ProdJGuilera 96.772,42
PR0893 ComMit-20 73.592,46
PR0799 MICROSPINERGY 63.337,82
PR0673 PEDRERA - TS PCiviero 62.338,25
PR0676 SOLBAT - TS ZCaban 50.335,72
PR0802 RECOMMIT 47.721,89
PR0871 Som Comunitat Energetica 42.896,49
PR0694 LIGHT3D 35.784,90
PR0696 FEM IoT P2 34.303,65
PR0675 3D4GREEN - TS JPuszkiel 30.881,29
PR0695 FEM IoT P1 26.701,75
PR0652 TRI-HP 21.731,87
PR0899 HiFV 21.460,08
PR0634 M2E SGR 2017-2019 20.530,97
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Codi Acrònim Import (€)

PR0691 FusionCAT - P9 20.267,20
PR0752 HY-BCN 17.489,58
PR0744 HiQ-Mag 17.109,53
PR0809 3DPROGRESS 15.581,25
PR0792 CUSTOM-ART 15.581,23
PR0798 Innov_3DPrint 14.173,67
PR0741 CORV 13.935,20
PR0693 GRAPHCAT-Integro 10.211,63
PR0581 3D MADE 8.896,06
PR0633 SEMS SGR 2017-2019 7.131,96
PR0663 ELDE 2.667,97
PR0692 GRAPHCAT-Autograph 1.820,24
PR1009 COMUNITAT COOPERATIVA 2021 349,77
PR0632 ECOS SGR 2017-2019 148,53
Total 1.115.958

Projectes nacionals (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 553.686

Nº de projectes 14

Nº de ajudes personal investigador 5

Codi Acrònim Import (€)

PR0581 3D MADE 2.664,51
PR0611 MASTER PV 108.766,81
PR0635 CD&HYCATS 15.633,89
PR0641 FOTOSENS 11.854,35
PR0685 In4CIS 46.835,66
PR0688 GELTHERM 15.958,97
PR0698 WEDISTRICT 25.000,00
PR0809 3DPROGRESS 7.660,19

20.807,04
61.145,12

PR0812 CELL2WIN 29.000,00
64.049,54

PR0813 COMBENERGY 30.969,66
24.977,70

PR0857 TransHEner 61.157,65
PR0908 CERES 11.616,97
PR0909 MATER-ONE 8.530,54
PR0912 2DCATSxH2&CO2 2.935,48
PR0923 GARA 4.121,44
Total 553.686

Projectes europeus (inclou ajudes personal investigador)

Import (€) 3.583.964

Nº de projectes 34

Nº de ajudes personal investigador 5

Codi Acrònim Import (€)

PR0733 COBRA 310.148,59
PR0717 SOLAR-WIN 273.844,01
PR0682 HARVESTORE 225.419,13
PR0787 LESGO 184.475,04
PR0836 MARBEL 175.413,51
PR0735 NewSOC 174.615,04
PR0644 Tech4Win 157.085,71
PR0621 SUPER PV 140.600,68
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Codi Acrònim Import (€)

PR0698 WEDISTRICT 139.560,71
PR0651 COREWIND 135.380,53
PR0864 EPISTORE 133.788,24
PR0650 SDN-microSENSE 115.479,23
PR0835 PLURAL 111.681,17
PR0715 SENSATE 105.921,76
PR0652 TRI-HP 103.693,86
PR0719 SYN.IKIA 99.091,17
PR0792 CUSTOM-ART 96.477,09
PR0876 SUNRISE 81.664,55
PR0849 HYBRIS 81.243,23
PR0736 3D-PRESS 75.236,86
PR0740 UncorrelaTEd 73.771,82
PR0791 LIGHTNESS 63.340,42
PR0594 HtF 57.262,24
PR0890 EHAWEDRY 56.745,81
PR0656 EmpowerMed 49.704,16
PR0739 Efficient Buildings 48.206,28
PR0530 ULTRA-SOFC 46.326,50
PR0845 HELIOS 42.776,30
PR0850 ALBATROSS 40.550,50
PR0834 eNeuron 34.106,95
PR0629 DONES 29.576,08
PR0782 DFF-Paolo 28.756,25
PR0918 KIC_CASE 25.000,00
PR0809 3DPROGRESS 22.260,00
PR0932 LOCALISED 13.614,92
PR0405 IEA-HEV 12.586,05
PR0607 INFINITE-CELL 11.059,52
PR0530 ULTRA-SOFC 3.750,00
PR0581 3D MADE 3.750,00
Total 3.583.964

Per altra banda, en relació amb les instruccions i recomanacions que la Sindica-
tura cal dir que el preu de venda total dels serveis prestats a la indústria per part de 
l’IREC es fixa en funció de tres variables, seguint les recomanacions de la Research 
Executive Agency (REA), que és l’agència de l’European Comission que finança, re-
gula i supervisa els projectes de R+D+i de forma competitiva:

– El cost directe estimat per a l’execució del servei a prestar.
– Els costos indirectes reals.
– El marge industrial a aplicar sobre els costos directes de personal repercutits.
L’IREC calcula anualment el percentatge de costos indirectes reals vinculat a 

cada grup de recerca, ja que difereixen entre ells, i no seria just carregar costos in-
directes més alts a un grup que no els genera ni ha de suportar. Per tant cada grup 
de recerca té el seu.

Aquests costos indirectes són validats per auditors externs i s’apliquen a poste-
riori als projectes en base al cost directe de personal.

La variable següent per fixar el preu de mercat és el marge industrial. El percen-
tatge de marge industrial estàndard aplicat és del 20% a tots els projectes, excepte 
casos puntuals en els que cal ajustar mínimament a la baixa aquest percentatge, per 
tal d’aconseguir ser competitiu respecte als competidors, o per acords de continuïtat 
de contractació. O fins i tot a vegades lleugerament cap a l’alça, quan la situació de 
la conjuntura de mercat o alt valor afegit del servei concret així ho permet.

A l’històric de l’IREC no hi ha percentatges de marges industrials sobre costos 
directes inferiors al 15%, ni tampoc superiors al 30%. En qualsevol cas, la gran ma-
joria de projectes industrials tenen com a percentatge de marge industrial el 20% 
de referència.
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Els beneficis industrials en projectes de prestació de serveis a les empreses són 
molt importants per l’IREC per tal d’aconseguir una economia sanejada i uns pres-
supostos anuals viables. Uns beneficis industrials que, juntament amb els costos in-
directes recuperats dels projectes competitius, permetin sobreviure amb unes apor-
tacions bàsiques i moderades anuals del Govern de la Generalitat de l’entorn del 
20% o 25% del pressupost anual (depenent de cada any el percentatge varia ja que 
el pressupost total anual varia). Aquests percentatges d’aportacions basals anuals del 
Govern entorn del 20% o 25% son inferiors a la mitjana del sistema CERCA cata-
là o a la mitjana dels ens similars a nivell espanyol. I, en aquest sentit, la viabilitat 
ha estat possible perquè IREC genera una quantitat molt significativa de recursos 
anuals en beneficis industrials en projectes de prestació de serveis a les empreses i 
en costos indirectes recuperats dels projectes competitius.

Per tant, l’IREC ha seguit les instruccions i recomanacions de l’European Co-
mission i, així mateix, també considerarà les recomanacions de la Sindicatura. Així, 
en el proper Patronat que es celebri, es ratificarà la metodologia utilitzada, determi-
nant per tant el percentatge a aplicar com a marge a els projectes industrials, i els 
seus criteris de variació potencial en cada cas.

Pel que fa al percentatge de participació del Govern de la Generalitat a l’IREC 
i als membres que conformen el Patronat de l’IREC actualment, cal recordar que 
l’IREC és una fundació, i no una societat mercantil que tingui un capital social 
amb parts alíquotes dels seus socis. Les fundacions tenen una dotació fundacional 
inicial, però el control efectiu en forma de drets de vot, ve determinat realment pel 
nombre de patrons que disposa cada ens patró o membre del Patronat. O fins i tot 
en el nombre de drets de vot que ostenta cada patró, en cas que el sistema de delibe-
ració i adopció d’acords previst en els estatuts, és a dir els drets de vot, sigui mixt, 
com succeeix a l’IREC.

La Fundació IREC va fer una reforma estatutària el 2019 que va finalitzar la tra-
mitació el 2020, i va modificar totalment la composició del Patronat. La Generalitat 
de Catalunya és l’únic patró que des del 2017 realitza aportacions basals vitals per a 
la cobertura de determinades despeses de funcionament estructurals i que no es co-
breixen amb el finançament procedent dels projectes. Cap altre patró realitza apor-
tacions basals des d’aleshores, encara que sí que va succeir entre el 2009 i el 2016.

El fet que la Generalitat de Catalunya sigui l’únic patró que realitza aportacions 
basals a través del seu Contracte Programa, determina segons consell de la mateixa 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat i de la Intervenció de la Genera-
litat que ha d’ostentar la majoria dels drets de vot a la Fundació i exercir el control 
efectiu, i integrar-se’n el seu pressupost en el consolidat del Pressupost de l’Admi-
nistració Pública de la Generalitat de Catalunya.

És per això que es va configurar un Patronat on els representants de la Generali-
tat tenen vot doble, a més del vot diriment de la Presidència del Patronat; mentre que 
la resta de patrons d’altres ens estatals, universitats i empreses privades, ostenten 
un únic vot per patró. Això és el que la Llei de fundacions preveu com el vot mixt.

D’aquesta manera, la composició del Patronat registrada en el Protectorat de 
Fundacions és la següent: 

Patronat a 31.12.2021 Persona i càrrec Vots

Presidenta  

Consellera de la Generalitat de 
Catalunya titular del departament 
competent en matèria d’energia

Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural. Teresa Jordà i Roura

2

Vicepresidenta

Consellera de la Generalitat de 
Catalunya titular del departament 
competent en matèria de recerca

Consellera de Recerca i Universitats. 
Gemma Geis i Carreras.

2
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Patronat a 31.12.2021 Persona i càrrec Vots

Resta de vocals

Rector de la Universitat Rovira i 
Virgili

Maria José Figueras Salvat, rectora de la 
URV

1

Rector de la Universitat de 
Barcelona

Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat 
de Barcelona

1

Rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Daniel Crespo Artiaga, rector de la UPC 1

Director del Centro de Investi-
gaciones Energeticas, Mediam-
bientales y Tecnologicas (CIEMAT)

Yolanda Benito Moreno, directora general 
CIEMAT

1

Secretaria de Estado de Energía. 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Sara Aagesen, secretaria de Estado de 
Energía. Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

1

Director del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE)

Joan Groizard Payeras, director general IDAE 1

Directora del Área de Empresas de 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE)

Consuelo Lozano Sánchez,directora del Área 
de Empresas Participadas IDAE

1

Secretaria General de Investigación. 
Ministerio de Ciencia e Innovación

Raquel Yotti Álvarez, secretaria general 
de Investigación. Ministerio de Ciencia e 
Innovación

1

Endesa, SA Isabel Buesa, directora general en Cataluña 1

Enagas, SA Juan Andrés Díez de Ulzurrun, director 
General de Tecnología, Ingeniería y Compras

1

Naturgy, SA Silvia Sanjoaquín Vives, directora de 
Eficiencia Energética y Renovables

1

Director general de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya

Joan Gómez Pallarès, director general de 
Recerca

2

Patró designat pel Centro de 
Investigaciones Energeticas, 
Mediambientales y Tecnologicas 
(CIEMAT)

José Ignacio Cruz, responsable del 
Departamento de Energía Eólica del CIEMAT

1

Directora de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN)

Marta Morera Marcé, directora de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN)

2

Secretària d’Acció Climàtica de la 
Generalitat de Catalunya

Anna Barnadas López, secretària d’Acció 
Climàtica

2

Directora General d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya

Assumpta Farran Poca, directora general 
d’Energia

2

Directora General d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya

Natàlia Mas Guix, directora General 
d’Indústria

2

Per tant, el conjunt de patrons que representen la Generalitat sumen 14 drets de 
vot, mentre que la resta de patrons sumen 12 drets de vot. El desglossament agru-
pant Institucions és el següent, i és el que determina realment la participació real al 
Patronat d’IREC i el control efectiu sobre la presa de decisions: 

Patrons Drets de vot en el Patronat Percentatge

Generalitat de Catalunya 14 53,8%
CIEMAT 3 11,5%
IDAE 3 11,5%
UB 1 3,8%
UPC 1 3,8%
URV 1 3,8%
Enagas 1 3,8%
Naturgy 1 3,8%
Endesa 1 3,8%
Total 26 100%
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Amb aquesta modificació estatutària que va entrar en vigor el març del 2020, 
la participació de la Generalitat al Patronat va passar a ser majoritària, comportant 
això que IREC passés a formar part del consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Referent a l’auditoria externa, des de la seva creació l’IREC ha realitzat una au-
ditoria externa de caràcter anual. Així es va decidir a la primera sessió constitutiva 
del Patronat i així s’ha fet.

Pel que fa als grups d’investigació, a continuació es mostra com està estructurat 
l’IREC, extret de la Memòria d’Activitats anual i del report al Comitè Científic As-
sessor. Partint de dues àrees, que tenen departaments, quatre en el primer cas i tres 
en el segon, i dins de cada departament hi ha diferents línies de recerca o grups, que 
disposen de diferents laboratoris. Es destaquen els set departaments o grups princi-
pals, tot i que hi ha altres diversos programes específics en curs com son el Progra-
ma bFUS i la Plataforma PRIMA.

– Àrea de Materials avançats i sistemes per l’energia, amb 4 departaments dife-
renciats d’investigació:

1. Energy Storage, Harvesting and Catalysis
– Desenvolupament de combustibles sintètics, combustibles solars i metodolo-

gies per l’economia circular del CO2.
– Emmagatzematge d’energia: bateries.
– Hidrogen i altres vectors energètics.
– Sistemes autònoms de l’energia: Desenvolupament de prototips de sistemes 

d’emmagatzematge a gran i mitja escala i micro/nano escala.
2. Functional Nanomaterials
– Ús de materials nanoestructurats per a la conversió d’energia termoelèctrica.
– Desenvolupament de catalitzadors (foto) col·loïdals i electrocatalitzadors per a 

aplicacions en tecnologies de piles de combustible.
– Tecnologia i projecció de material 3D.
3. Nanoionics and Fuel Cells
– Nanoiònica i fonts de microenergia.
– Cel·les d’òxid sòlid (SOC). Economia de l’hidrogen
– Conductors iònics impresos en 3D per a aplicacions d’energia.
– Internet de les coses (IoT).
4. Solar Energy materials & Systems
– Desenvolupament de nous materials i processos per a tecnologies fotovoltai-

ques avançades de capa fina.
– Processos de baix cost per a tecnologies basades en el calcogen.
– Processos avançats de caracterització en tecnologies fotovoltaiques de capa fina.
– Aplicacions solars de la capa fina: façanes, finestres, elements arquitectònics, 

agrofotovoltaica.
– Àrea d’eficiència energètica en sistemes, edificis i comunitats (ECOS), amb 3 

departaments diferenciats d’investigació:
1. Energy System Analytics
– Gestió intel·ligent de l’energia: optimització de sistemes per la gestió de l’ener-

gia, flexibilitat d’integració, gestió i integració de sistemes híbrids.
– Integració de mobilitat sostenible: optimització d’infraestructures, tecnologies 

V2X, solucions de mobilitat elèctrica urbana.
– Data science per la gestió dels sistemes d’energia. Noves metodologies d’opti-

mització dels sistemes i tècniques de gestió de dades.
2. Power Systems
– Fonts d’energia renovables i integració a la xarxa.
– Integració i digitalització de xarxes: xarxes intel·ligents, microxarxes, ciberse-

guretat. automatització de xarxes intel·ligents i comunicacions.
– Energia eòlica (control / integració).
– Vehicles elèctrics i infraestructura de recàrrega
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3. Thermal Energy and Building Performance
– NZEB (Edificis de Consum Quasi Nul). Edificis i comunitats d’energia nul·la 

i d’energia flexible.
– Infraestructures energètiques per a ciutats de baix consum.
– Eficiència energètica i energies renovables als centres de dades.
Pel que fa a cada font de finançament el 2021, a continuació es presenten les se-

güents taules (2021 i 2022 respectivament) que agrupen els ingressos per les princi-
pals tipologies. Les taules estan expressades en milions d’euros.

Tipus d’ingrés (exercici 2021) M € %

Projectes Competitius Europeus 3,4 37%
Projectes Competitius Nacionals 1,9 21%
Projectes Serveis a Indústria 0,84 9%
Subvencions competitives a excel·lència investigadors 0,23 3%
Subtotal Ingressos Activitat R+D+i 6,37 70%
Contracte Programa Generalitat Catalunya 2,35 26%
Subvencions de capital 0,4 4%
Total ingressos anuals 9,12 100%

Tipus d’ingrés (exercici 2022) M € %

Projectes Competitius Europeus 5 42%
Projectes Competitius Nacionals 2,5 21%
Projectes Serveis a Industria 1,2 10%
Subvencions competitives a excel·lència investigadors 0,4 3%
Subtotal Ingressos Activitat R+D+i 9,1 76%
Contracte Programa Generalitat Catalunya 2,4 20%
Subvencions de capital 0,5 4%
Total ingressos anuals 12 100%

Com es pot veure, els ingressos que més creixen són els procedents dels ingres-
sos per projectes competitius, tant europeus com nacionals, com ja ha estat succeint 
repetidament en els últims 4 anys. I principalment, el cas dels projectes europeus de 
recerca finançats per la European Comission.

Actualment, el subtotal dels ingressos procedents de les activitats de projectes i 
accions de R+D+i engloben el 76% del pressupost global anual, mentre que el 2021 
eren del 70%. Per altra banda, el contracte programa amb la Generalitat de Catalu-
nya representava el 2021 el 26% del pressupost total anual, mentre que el 2022 serà 
només del 20%.

Referent al Pla estratègic de l’IREC, l’actual i vigent va ser aprovat pel Patronat el 26 
de juliol del 2018, per al període 2018-2022. Cal recordar que, després de la implementa-
ció d’aquest pla de viabilitat el 2018, l’IREC va començar a centrar-se i créixer en aque-
lles activitats en què era més excel·lent a nivell europeu, i any rere any ha anat experi-
mentant creixements entre el 15 € i el 18%. A més, cal no oblidar que independentment 
de dades econòmiques, a nivell de reconeixement internacional a l’excel·lència en la 
ciència i tecnologia desenvolupades per l’equip de l’IREC, aquest va rebre la qualificació 
d’excel·lència «A«»a l’avaluació internacional CERCA efectuada el desembre de 2019.

Pel que fa al nou Pla estratègic, si hi hagués una sessió de Patronat a finals del 
2022 o principis del 2023, es presentaria el nou Pla estratègic per a la seva aprovació 
del nostre òrgan de govern.

En relació amb els objectius previstos al contracte programa, aquests són mesu-
rats a través dels múltiples indicadors de seguiment que es calculen per poder ava-
luar totes les àrees d’actuació de l’IREC. Finalment, es computa una nota mitjana 
ponderada sobre tots els indicadors, sobre base 100, que no pot superar el 115%.

Cal destacar que, a diferència del que es pensava quan es va redactar el contracte 
programa 2020-2022, la Plataforma PRIMA no ha rebut confirmació del seu finan-
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çament fins ben entrat el 2021 com a conseqüència de l’impacte pressupostari als 
comptes de l’administració pública de la pandèmia de la COVID-19. La prudència 
per part de totes les parts implicades va comportar no iniciar cap contractació, ni 
inversió, ni cap compromís respecte a un potencial emplaçament, durant el 2020. Ja 
durant 2021 es va arribar a un acord amb entitats osonenques incloent l’Ajuntament 
de Gurb, l’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona, per a desenvolupar en 
un solar de Gurb la Plataforma PRIMA. Però cal completar el pla financer, forma-
litzar la cessió del solar, construir una nau industrial, i el projecte de creació de la 
Plataforma PRIMA no es podrà inaugurar fins el 2023. D’aquesta forma, el subcon-
junt d’indicadors que es van preveure per a 2020 i 2021 per a la implementació de la 
Plataforma PRIMA, no podran ser avaluats fins l’exercici 2023.

S’ha decidit procedir al càlcul dels indicadors globals, de forma idèntica als an-
teriors exercicis, aïllant del càlcul en el 2020 i 2021 els indicadors de la Plataforma 
PRIMA. El resultat final de l’avaluació numèrica sobre base 100, ponderant només 
els indicadors que correspon un cop aïllats els quatre indicadors de la Plataforma 
PRIMA, un cop ponderats els resultats a cada indicador tal com preveu el contracte 
programa, ha estat de 113,28% per a 2020 i 113,25% per a 2021.

Referent a les hipotètiques retribucions econòmiques dels membres del Patronat, 
s’informa que els mateixos estatuts de l’IREC estableixen que el càrrec de patró serà 
gratuït i no es pot rebre cap mena de contraprestació econòmica. És per això que 
mai no s’ha realitzat cap pagament per cap concepte a cap membre del Patronat, ni 
del Comitè Científic Assessor.

Pel que fa al càrrec de director de l’IREC, inicialment va desenvolupar aquest 
càrrec de director el Sr. Antoni Martínez García, primer director des de la creació 
de l’IREC. Posteriorment, des del 17 de juny del 2013 fins al 9 de setembre del 2015, 
el càrrec va ser desenvolupat pel senyor Ramón Garriga Saperas. El 10 de setembre 
del 2015 va ser nomenat director el professor Juan Ramón Morante Lleonart, el qual 
segueix desenvolupant aquesta tasca.

Així mateix, i referent a la figura de gerent, el gener de 2009 es va seleccionar 
i incorporar el Sr. Jaume Marfà Sánchez, com a director Econòmic i de Gestió de 
l’IREC. A la primera sessió de la Comissió Delegada del Patronat, va comunicar 
aquesta decisió i incorporació, igual que va fer amb els diversos caps d’àrea i caps 
de grup que va anar seleccionant el primer any de vida de l’IREC. Atès que les 
competències del el Sr. Jaume Marfà Sánchez han estat les pròpies de la Direcció 
econòmica financera, a més de les d’infraestructures, prevenció de riscos, sistemes, 
recursos humans i jurídiques, aquesta figura del director Econòmic i de Gestió, de 
fet va exercir el càrrec de gerent de l’IREC des del primer dia de la seva incorpora-
ció i fins l’actualitat.

Des del primer atorgament d’apoderaments per part del Patronat, el senyor Jau-
me Marfà Sánchez ha estat apoderat mancomunat facultat pel Patronat, conjunta-
ment amb els diferents directors que ha tingut el Centre.

No ha estat nomenat formalment la persona titular de la Gerència en reunió del 
Patronat. El document Règim especial dels centres CERCA i d’ICREA de 27 de 
juny de 2017 estableix que, sense perjudici de l’existència de la figura del director, 
en la mesura que sigui possible, els centres CERCA i d’ICREA tendeixin a organit-
zar-se de manera que puguin disposar d’un càrrec gerencial o d’administració que 
exerceixi les funcions executives i de gestió del centre. A l’exercici 2019 aquestes 
funcions les exercia el director Econòmic i de Gestió, tal com va succeir des de la 
creació de l’Institut i l’actualitat, i és per això que no s’ha considerat necessari rati-
ficar això en reunió del Patronat tretze anys després.

La remuneració bruta total del director Econòmic i de Gestió és de 91.544,28 € 
pel 2020, i 92.294,92 € pel 2021.

En relació amb la hipotètica retribució econòmica percebuda per cada membre 
del Consell Científic, s’informa que els mateixos estatuts de l’IREC estableixen que 
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el càrrec de patró i el de membre del Comitè Científic Assessor serà gratuït i no es 
pot rebre cap mena de contraprestació econòmica. És per això que mai no s’ha rea-
litzat cap pagament per cap concepte a cap membre d’aquests òrgans. Els membres 
del Comitè Científic Assessor només se’ls transfereix el cost del viatge si és que 
l’han pagat ells directament.

Pel que fa a la normativa específica aplicable als recursos humans de l’IREC, l’infor-
me de la Sindicatura citava que el 2019 l’IREC tenia un catàleg de llocs de treball que 
no havia estat aprovat pel Patronat com corresponia d’acord amb la normativa i amb 
els Estatuts. En aquest sentit, la Direcció d’IREC va explicar a les seves al·legacions 
que sí que tenia un catàleg de llocs de treball desglossant per categories professionals, 
grups d’R+D i tipus de contractació permanent o temporal, del qual es va informar 
el Patronat a la sessió del 12 de juny de 2019, dins l’apartat de l’Informe del director. 
Però es va aclarir que no es demanava en aquell moment un acord específic en la reu-
nió del Patronat per a l’aprovació del catàleg de llocs de treball per part del Patronat.

A partir de les recomanacions de la Sindicatura, en la següent sessió del Patro-
nat del maig del 2020 i següents, sí que se segueix aquesta pràctica en cada sessió 
del Patronat que s’ha celebrat, mantenint actualitzat el catàleg de places aprovat pel 
Patronat any a any.

Quan es fa aquesta aprovació del catàleg de places permanents desglossat per 
unitat i categoria professional, es sotmet a aprovació del Patronat qualsevol propos-
ta de creació de qualsevol nova plaça, explicant-ne la necessitat d’aquella categoria 
i nivell en aquell grup, i la seva cobertura pressupostària.

Ja a l’exercici 2019 fiscalitzat per la Sindicatura, la Direcció del Centre feia servir 
com a instrument d’ordenació dels recursos humans, el catàleg de places i el Pla de 
Carrera Professional dels treballadors del Centre acordat amb els representants dels 
treballadors i ratificats pel Patronat.

Finalment, en relació amb la pregunta de si s’han adherit al codi de conducta 
dels centres CERCA el director i el director econòmic i de gestió de l’IREC, el Pa-
tronat de la Fundació I-CERCA va aprovar el novembre de 2018 el Codi de Con-
ducta dels centres CERCA, i va sol·licitar als directors i gerents de tots els centres 
CERCA, la implementació del mateix a tots els seus centres.

Aquest codi de conducta havia de ser aprovat pels òrgans de govern dels dife-
rents centres i assumit pels responsables executius i per la totalitat del personal. 
L’àmbit d’aplicació d’aquest codi és, en primer terme, el conjunt de directors i ge-
rents i altres persones apoderades per acord del patronat o de l’òrgan de govern de 
cada centre CERCA; i també subsidiàriament la resta de personal científic (propi o 
adscrit), tècnic i administratiu dels centres CERCA.

El 25 d’abril del 2019, el Patronat de l’IREC va aprovar l’adhesió al Codi de con-
ducta de la Institució CERCA, ho va certificar i va comunicar a Institució CERCA i 
va fer la comunicació interna dins d’IREC.

També es van prendre les mesures oportunes perquè aquest codi formés part del 
cos de documents que es lliuren a qualsevol nou treballador, dins del procés habi-
tual de benvinguda.

La Direcció d’IREC va lliurar a tots els caps de grup del centre aquest codi el 
maig de 2019, comunicant l’obligació de complir-lo a tots els caps de grup, d’àrea i 
membres de la Direcció. Es va recollir en acta de la comissió de coordinació de caps 
de grup amb direcció.

A la vista de l’informe de la Sindicatura i de les seves recomanacions, el director 
i el director Econòmic i de Gestió d’IREC, van subscriure el gener de 2022 docu-
ment pel qual deixaven constància formal de la seva adhesió i compromís conforme 
assumeixen tot allò previst en aquest codi.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
participació de la Generalitat en la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11536/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet 
auditories externes anuals de la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11537/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups 
d’investigació de la Fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11538/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
projectes d’investigació gestionats per la Fundació Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de 
la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11539/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
projectes d’investigació gestionats per la Fundació Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de 
la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11540/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11541/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a aprovar el nou pla estratègic de la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11542/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compliment dels objectius previstos en el contracte programa de la 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya del 2020, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11543/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
compliment dels objectius previstos en el contracte programa de la 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya del 2021, amb 
relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11544/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, 
amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 
2019
314-11545/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11546/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11547/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11548/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que 
ocupa el càrrec de director de la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11549/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
el 2019, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11550/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11551/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11552/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que 
ocupa el càrrec de gerent de la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11553/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11554/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11555/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
formen part del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de l’exercici del 2019
314-11556/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11557/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11558/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels 
membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
314-11559/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del 
Consell Empresarial de la Fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici del 2019
314-11560/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recompte físic de 
l’actiu immobilitzat de la fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya el 2020 i el 2021
314-11561/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’elements d’actiu immobilitzat de la fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya que tenen l’etiqueta identificativa
314-11562/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de les recomanacions de l’Informe de fiscalització 5/2022, de la 
fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent 
a l’exercici del 2019, amb relació als criteris per a aplicar el 
percentatge de marge en els projectes industrials
314-11563/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya amb contracte indefinit
314-11564/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya amb contracte temporal
314-11565/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni propi de 
la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
314-11566/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el catàleg de llocs 
de treball aprovat pel patronat de la fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya
314-11567/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de 
control horari dels treballadors de la fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya
314-11568/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adhesió del 
director i del director econòmic de la fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya al codi de conducta dels centres Cerca
314-11569/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11535/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
la disminució de la inversió en la llista d’espera de persones amb 
dependència el 2021
314-11612/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11612/13 i 314-
11613/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La inversió per reduir la llista d’espera de dependència durant l’any 2021 no va 
disminuir sinó augmentar, com podeu comprovar en aquest quadre: 

Any Inversió

2018 1.282.667.172,28 €
2019 1.310.563.069,78 €
2020 1.384.028.037,81 €
2021 1.522.271.225,68 €

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en la 
llista d’espera de persones amb dependència del 2018 al 2021
314-11613/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11612/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que esperen ésser ateses en un centre de desenvolupament 
infantil i atenció precoç
314-11640/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11640/13 a 314-
11641/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El promig del nombre total de nens i nenes en llista d’espera per ser atesos a un 
CDIAP a Catalunya fou de 1.935 l’any 2021. Aquest 2022, però, estem aplicant un 
pla de xoc amb un pressupost de 6,92 milions d’euros dedicats a contractar 198.763 
hores més, repartides segons tres criteris: cobertura poblacional, infants en llista 
d’espera i freqüència assistencial, per tal d’augmentar la freqüència de visites i aca-
bar amb la llista d’espera.

En concret, dels 97 CDIAP al territori de Catalunya, s’incrementarà en 144.915 
hores l’atenció als 59 CDIAP de la demarcació de Barcelona; 11.437 hores més als 
15 CDIAP de la demarcació de Lleida; 3.090 hores més als 6 a les Terres de l’Ebre; 
30.647 hores més als 11 CDIAP de la demarcació de Girona, i 8.674 hores més als 6 
CDIAP del Camp de Tarragona. D’aquesta manera, esperem poder passar de 44.248 
infants atesos el 2021 a 46.185.

El temps mig d’espera d’atenció a un menor des que la família accedeix al servei 
o bé es deriva al CDIAP des d’algun altre servei (de salut,educació o serveis socials) 
fins que efectivament se l’atén és de 37,07 dies.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
314-11641/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11640/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professionals que atenen els menors en els centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç
314-11647/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11647/13, us in-
formo del següent:

Podeu consultar la informació sobre el nombre de professionals que atenen me-
nors a cadascun dels CDIAP en el quadre annex.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no ha entrat en funcionament el CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-11648/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11648/13 a 314-
11662/13 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 Centre d’Atenció Primària (CAP) Can Roca de Terrassa entrarà en servei 
previsiblement durant la segona quinzena del mes de setembre d’enguany. Aquest 
equipament no ha entrat encara en funcionament perquè les obres no han estan for-
malment acabades i el Servei Català de la Salut (CatSalut) no ha rebut formalment 
l’equipament, el qual està pendent de la inspecció.
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Pel que fa al llistats de pacients que s’haurien de derivar al Consorci Sanitari de 
Terrassa (CST), aquesta tasca correspon al CatSalut, que va efectuar la transferència 
dels usuaris del Registre central de persones assegurades (RCA) al Consorci Sani-
tari de Terrassa a finals de desembre de 2021, d’acord amb el Decret de reordenació 
de delimitacions de la nova àrea bàsica de salut (ABS).

D’altra banda, pel que fa a la transferència de professionals, es va acordar que 
serien els propis professionals afectats els que decidirien si volen continuar amb la 
seva vinculació a Mútua Terrassa o bé ser traspassats al Consorci Sanitari de Ter-
rassa.

D’aquesta manera, mentre s’acaben d’enllestir els preparatius necessaris per a 
l’entrada en funcionament d’aquest nou equipament, l’atenció sanitària a la ciutat 
està garantida. Els usuaris que en un futur seran assignats al CAP Can Roca ara són 
atesos al CAP Rambla i el CAP Nord.

La planificació dels fluxos de pacients a l’atenció especialitzada és una compe-
tència del Servei Català de la Salut i obeeix a criteris assistencials, tècnics i de nom-
bre de pacients a atendre. En el cas del nou CAP Can Roca, la decisió d’assignar les 
derivacions hospitalàries a Mútua Terrassa s’ha pres després d’analitzar les dades de 
l’impacte sobre la ciutadania. Des del punt de vista poblacional i d’atenció a l’usua-
ri, s’ha valorat que el millor és que Mútua Terrassa es faci càrrec de les derivacions 
hospitalàries perquè d’aquesta manera el nombre d’usuaris que mantindran el seu 
hospital de referència és major. Amb l’assignació de l’atenció especialitzada a Mú-
tua Terrassa, 17.800 usuaris del nou CAP Can Roca mantindran el seu hospital de 
referència (Mútua Terrassa) i la proximitat geogràfica a l’hora d’anar a l’hospital 
de referència.

La coordinació entre dos proveïdors diferents d’atenció primària i hospitalitzada 
depèn de la conciliació entre els seus sistemes informàtics i s’està treballant perquè 
Mútua Terrassa incorpori l’Estació Clínica d’Atenció Primària (ECAP) a la seva 
atenció primària. Això significarà una millora molt important en la transmissió de 
la informació.

En la majoria de ciutats catalanes, l’atenció primària la gestiona un proveïdor i 
l’atenció especialitzada un altre proveïdor diferents i els resultats són altament satis-
factoris. El Servei Català de la Salut vetlla perquè la coordinació entre els diferents 
nivells assistencials sigui la correcte i es garanteixi la continuïtat assistencial dels 
usuaris. Per donar el millor servei als gairebé 24.000 usuaris del CAP Can Roca, 
Mútua Terrassa gestionarà les derivacions a l’atenció hospitalària. Aquesta decisió 
s’ha pres després d’analitzar l’impacte per a la ciutadania, i s’ha tingut en compte, 
entre altres factors, la capacitat d’aquest centre per absorbir la demanda; la majo-
ria d’usuaris del nou CAP Can Roca (17.800) són pacients que fins ara, si requerien 
atenció especialitzada, ja eren atesos a l’Hospital Mútua Terrassa. Els usuaris del 
nou CAP Can Roca que fins ara eren atesos a l’Hospital de Terrassa i que ara passa-
ran a ser atesos a l’Hospital Mútua Terrassa són 6.100; aquesta és l’opció que genera 
menys canvis assistencials doncs els usuaris mantenen la proximitat geogràfica a 
l’hora d’anar a l’hospital de referència.

El Servei Català de la Salut es relaciona amb els seus proveïdors a través d’un 
contracte que s’adapta a l’activitat realitzada, i respecta la postura del Comitè d’Em-
presa del CST i entén que la seva missió és vetllar pels drets dels treballadors de la 
seva empresa. L’ordenació dels fluxos de pacients a l’atenció especialitzada corres-
pon a l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, que pren decisions en funció 
de criteris tècnics i assistencials.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’entrada 
en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-11649/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Mútua de Terrassa no ha lliurat la llista de pacients que s’haurien de 
derivar al Consorci Sanitari de Terrassa
314-11650/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Mútua de Terrassa no ha comunicat la llista de professionals que 
s’haurien de traspassar
314-11651/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data que es 
podran seleccionar els professionals del CAP Can Roca, de Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-11652/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats per 
a la posada en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès 
Occidental), per part de Mútua de Terrassa
314-11653/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles 
perjudicis per als ciutadans de Terrassa (Vallès Occidental) per 
l’endarreriment de la posada en funcionament del CAP Can Roca
314-11654/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Consorci Sanitari de Terrassa no es farà càrrec de les derivacions 
hospitalàries
314-11655/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
decisió que Mútua de Terrassa assumeixi les derivacions sanitàries
314-11656/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
CAP Sant Genís, de Rubí (Vallès Occidental)
314-11657/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
l’endarreriment de la posada en funcionament del CAP Can Roca, 
de Terrassa (Vallès Occidental), faci augmentar les llistes d’espera a 
Mútua de Terrassa
314-11658/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de 
pacients a l’Hospital de Terrassa
314-11659/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre 
els serveis de Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa
314-11660/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
rebrà Mútua de Terrassa per a assumir les derivacions de pacients
314-11661/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
posició del comitè del Consorci Sanitari de Terrassa
314-11662/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11648/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
exercir el dret de tanteig i retracte depenent de la persona física o 
jurídica que ha fet l’oferta de compra prèvia per a l’adquisició de 
l’habitatge amb relació a l’aplicació del Decret llei 1/2015, del 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
314-11663/13

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11663/13, us in-
formo del següent:

Els criteris prioritaris amb què l’Agència de l’Habitatge de Catalunya exerceix 
els drets de tanteig i retracte són els següents:

– Habitatges en bon estat de conservació, situats en barris que es troben en situa-
ció especial de degradació i el preu de venda dels quals sigui inferior al del mercat.

– Habitatges buits que, per les seves característiques, són susceptibles d’ade-
quar-se a les necessitats de casos de la Mesa d’Emergència de Catalunya i de muni-
cipis amb Meses pròpies.

– Habitatges buits en què l’adquirent prioritàriament sigui persona jurídica.
– Habitatges ocupats per evitar, en casos acreditats de vulnerabilitat, el desnona-

ment dels seus ocupants.
Pel que fa a la consulta respecte del capteniment de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya sobre l’exercici del dret de tanteig en casos en què el comprador o la 
compradora siguin particulars i la voluntat del comprador o compradora sigui con-
vertir l’immoble en el seu habitatge principal, us informem que, mentre no s’exer-
ceix el dret de tanteig i retracte, l’immoble és un habitatge subjecte al mercat privat, 
en el qual la part compradora i la part propietària no estan obligades a informar 
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l’administració pública sobre la destinació concreta de l’immoble, excepte en casos 
molt puntuals (com per exemple, si es volgués destinar a allotjament turístic, cosa 
que comportaria l’obligació de demanar la corresponent llicència). En aquest marc, 
doncs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no disposa d’informació per determi-
nar quina és la intenció d’ús del comprador o compradora respecte de l’immoble 
sobre el que s’exerceix el dret de tanteig i retracte. En el cas dels pisos de protecció 
oficial, en canvi, l’administració sí té marge de control en el seu ús per part de la 
persona beneficiària.

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que 
els departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials fan del 
compliment per part dels jutjats de la Llei 1/2022, de modificació 
de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
314-11675/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11675/13 a 314-
11678/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat considera prioritari adoptar les mesures necessàries 
que garanteixin els drets que l’Estatut d’autonomia reconeix a les persones, espe-
cialment d’aquelles que es troben en risc d’exclusió social i de les que pertanyen a 
col·lectius vulnerables.

És un fet notori que la crisi econòmica i social que estem patint comporta que 
una part significativa dels nostres conciutadans i conciutadanes no pugui gaudir del 
seu dret a l’habitatge o es trobi en situació de risc que es vulneri aquest dret.

En aquest sentit, en els darrers anys, els desnonaments d’habitatges i edificis s’han 
incrementat com a conseqüència de les successives crisis econòmiques que s’han 
produït des de l’any 2008, i especialment amb l’agreujament que ha suposat i suposa 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Les estadístiques oficials sobre desnonaments a Catalunya descriuen una evo-
lució anual, des de l’any 2013, situada entre els 16.000 desnonaments de 2013 i els 
12.000 desnonaments de 2019, amb una tendència constant a la baixa, que ha ex-
perimentat un canvi substancial durant l’any 2020, amb 5.700 desnonaments, fruit 
de la moratòria de desnonaments decretada en el marc de l’estat d’alarma conse-
qüència de la pandèmia.

Malgrat l’evolució relativament positiva dels darrers anys, l’experiència sobre 
l’impacte que anteriors situacions de crisi ha tingut en el mercat de l’habitatge fa 
albirar que, durant l’any 2021 i els immediatament successius, les dades relatives a 
desnonaments poden créixer als nivells que es produïen abans de l’any 2020.
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Pel que fa al seguiment per part del Departament de Drets Socials de casos d’in-
compliment per part dels jutjats de la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de 
la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge, s’informa que el funcionament dels jutjats no pot ser sotmès a un 
seguiment o fiscalització per part del Departament de Drets Socials sobre el compli-
ment de la normativa vigent, en la mesura que es tracta d’òrgans amb funcionament 
independent sense fiscalització o control per part de l’esmentat departament de la 
Generalitat, sens prejudici que es pugui tenir coneixement de la naturalesa i l’argu-
mentació jurídica que pugui fonamentar decisions judicials sobre casos concrets.

Així mateix, i pel que fa a la consulta sobre quants desnonaments s’han pro-
duït vulnerant aquesta Llei, s’informa que les sentències del Tribunal Constitucional 
STC 53/2022, sobre la Llei 11/2020, i STC 28/2022, sobre el Decret llei 37/2020, 
poden afectar notablement el desplegament del lloguer social obligatori des del punt 
de vista processal, amb la qual cosa resulta difícil establir quina és la possible vul-
neració de la Llei 1/2022 atesa la jurisprudència marcada per les esmentades sen-
tències, i en conseqüència, la comptabilització de desnonaments que s’hagin pogut 
produir de manera contradictòria a allà establert per la Llei 1/2022, atès que també 
resulta afectat per la jurisprudència de les esmentades sentències.

Cal tenir en compte, en aquest marc, que en els butlletins estadístics trimestrals 
que elaboren els lletrats de l’Administració de Justícia i es publiquen a la platafor-
ma del Punt Neutre Judicial tampoc es recullen aquestes dades, sinó que les dades 
que es demanen i publiquen quan als llançaments són el nombre practicats, si són 
de la L.A.U., d’execucions hipotecàries i d’altres (en aquest concepte s’inclouen llan-
çaments derivats de procediments possessoris o de tutela sumària). Són dades que 
corresponen a la pròpia activitat jurisdiccional (dades d’ingrés, de resolució i de 
pendència) però no s’indica cap sobre «incompliment de lleis».

Pel que fa a quines mesures judicials ha iniciat el Departament de Drets Socials 
en els casos que els tribunals hagin executat desnonaments incomplint la Llei, es 
disposa d’informació sobre casos en què les persones afectades tenien obert un ex-
pedient al servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) que han 
estat objecte d’un desnonament, sobre els quals des de l’AHC s’ha comunicat en 
primera instància als ajuntaments on es localitza l’habitatge de desnonament per si 
aquests volien exercir l’acció sancionadora, i si aquests no l’exerceixen, es traspassa 
el cas a l’Agència Catalana de Consum (ACC) per a iniciar les accions sancionado-
res que corresponguin. Des del 9 de març de 2022, data entrada en vigor de la Llei, 
fins al 31 de maig de 2022, el servei Ofideute de l’AHC ha donat trasllat de 13 ex-
pedients.

Finalment, pel que fa als mecanismes de coordinació entre els departaments 
d’Interior, Drets Socials i Justícia per donar compliment a la Llei, aquesta tasca es 
desenvolupa en el marc del Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge 
creat per Acord GOV/68/2021, d’1 de juny, així com mitjançant la coordinació amb 
el Departament d’Empresa i Treball, de qui depèn l’Agència Catalana de Consum, 
que és la legitimada per impulsar els expedients sancionadors en el cas que no ho 
facin els ajuntaments.

Aquest Grup de Treball està format per representants dels diferents departa-
ments de la Generalitat amb competències que incideixen sobre matèries necessà-
ries per proposar al Govern l’adopció de mesures i actuacions que garanteixin el 
dret a l’habitatge: el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Interior, el Departament 
de Drets Socials i el Departament de Justícia. Aquest Grup de Treball proposarà 
al Govern mesures i actuacions en els àmbits de la competència dels departaments 
implicats, adreçades a garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya en risc d’exclusió residencial social, especialment d’aquells i aquelles que 
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no disposin dels mitjans necessaris per gaudir d’aquest dret o es trobin en situació 
de risc de desnonament.

Sens perjudici d’això anterior, el Departament de Justícia treballa actualment 
amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de revisar els Protocols vi-
gents sobre execució de les diligències de llançament al partit judicial de Barcelona i 
a la resta de partits judicials de Catalunya subscrits, respectivament, el 4 de març i el 
5 de juliol de 2013. Els protocols dissenyen substancialment el procediment per po-
sar en coneixement dels serveis socials dels ajuntaments (o dels consells comarcals 
o d’altres ens supramunicipals que tenen assumida la prestació dels serveis socials), 
la situació de risc social o d’especial vulnerabilitat dels demandats.

La voluntat del Departament de Justícia és poder comptar amb un document únic 
actualitzat, de coordinació, obtenció del consentiment del tractament de les dades 
personals de les persones vulnerables, i delimitació de les competències, obligacions 
i responsabilitats de totes les administracions publiques i entitats implicades, amb 
l’objecte de poder actuar en la cerca de solucions des del mateix inici del procedi-
ment judicial.

Així mateix, el Departament de Drets Socials també es coordina amb el Depar-
tament d’Empresa i Treball, de qui depèn l’Agència Catalana de Consum, que és en 
definitiva la legitimada per a impulsar els expedients sancionadors, en el cas que no 
ho facin els ajuntaments.

Barcelona, 1 d’agost de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
desnonaments que han vulnerat la Llei 1/2022, de modificació de la 
Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge
314-11676/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11675/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
judicials iniciades pels departaments de Justícia, d’Interior i de Drets 
Socials en els casos en què els tribunals han executat desnonaments 
incomplint la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 
24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge
314-11677/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11675/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de què 
disposen els departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials 
pel que fa a l’aplicació de la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 
18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge
314-11678/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11675/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb 
recursos públics en data del 31 de maig de 2022
314-11680/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

Tram. 314-11680/13

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 314-11680/13 a 314-
11685/13 i 314-11692/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A la Cartera de Serveis no consta la tipologia de servei «pisos tutelats per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual», per la qual cosa no es presta aquest servei ni 
hi ha llista d’espera.

Dit això, el Departament de Drets Socials gestiona serveis que faciliten el desen-
volupament de la vida a la pròpia llar i augmenten el grau d’integració de la per-
sona a l’entorn comunitari. En aquest marc, el Departament de Drets Socials i el 
Departament de Salut ja estan treballant conjuntament, en la millora de la qualitat 
assistencial mitjançant la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanità-
ria. L’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària serà precisament, un organisme 
amb capacitat d’actuar en els àmbits mèdics, residencial i dels serveis d’ajuda i assis-
tència domiciliària. Catalunya aposta amb aquest organisme, per l’atenció integrada 
social i sanitària com a eina estratègica per garantir una resposta de qualitat i equi-
tativa a les persones amb necessitats d’atenció: persones grans, amb discapacitat, 
amb problemàtica social derivada de salut mental i en general, a totes les persones 
amb necessitats complexes. Entenem que aquesta mirada cap a l’atenció integrada 
és una oportunitat per transformar el sistema, tot apostant per fomentar el model de 
vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb 
recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11681/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places ocupades als pisos tutelats per a persones amb discapacitat 
intel·lectual gestionats amb recursos públics en data del 31 de maig 
de 2022
314-11682/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places ocupades als pisos tutelats per a persones amb discapacitat 
intel·lectual gestionats amb recursos concertats en data del 31 de 
maig de 2022
314-11683/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
lliures als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual 
gestionats amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
314-11684/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
lliures als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual 
gestionats amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
314-11685/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar 
amb suport gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig 
de 2022
314-11686/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11686/13 a 314-
11691/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El servei públic de llar amb suport de gestió directa o concertada per a persones 
amb discapacitat intel·lectual són habitatges on viuen tres o quatre persones amb un 
suport extern eventual. El servei de llar amb suport pot tenir caràcter temporal o 
permanent. Generalment, són pisos integrats en una comunitat de propietaris que 
acullen persones amb malaltia mental que gaudeixen d’un bon nivell d’autonomia i 
que necessiten suport extern en el procés d’inclusió social. Tenen per objecte facili-
tar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la 
persona que permeti potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració 
a la vida comunitària. Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d’un 
equip professional que treballa per la seva plena integració a l’entorn comunitari 
normalitzat. El servei de llar amb suport, constitueix, per tant, un recurs intermedi 
entre les llars residència i la vida autònoma.

L’accés a la llar amb suport es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

Aquest servei públic consta actualment a la Cartera de Drets Socials, però no 
n’hi ha cap en funcionament. Estem revisant la Cartera i ultimant el mapa de serveis 
per tal de determinar quins serveis són els més adients segons les necessitats detec-
tades a cada territori.

Les llars residència, en canvi, són establiments d’atenció permanent i flexible en 
què les persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu 
poden viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de 
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professionals. Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena 
integració i normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i 
el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia. L’accés a les 
llars residència es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’accés als habitatges 
amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una 
aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa del cost de referència 
i el seu nivell de renda. El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal o per-
manent. A aquest servei, hi poden accedir totes aquelles persones que compleixin 
els següents requisits:

– Tenir més de divuit anys i menys de seixanta-cinc anys.
– Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.
– Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió exter-

na i poder viure en règim obert.
– Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb pro-

blemàtica social derivada de malaltia mental.
– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la malaltia 

mental i tenir valorada la situació de dependència.
– Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever.
– No requerir una atenció sanitària continuada.
El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant un informe social i clínic 

que ha de ser formalitzat, datat i signat pel centre de salut mental de referència vin-
culat a la xarxa de salut mental.

A data 26 de juliol de 2022, hi ha 89 persones amb discapacitat intel·lectual 
usuàries de llars residències de gestió directa de la Generalitat de Catalunya. A les 
llars residències concertades, consten 3.087 persones usuàries amb discapacitat in-
tel·lectual.

El servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens o amb necessitat de suport ge-
neralitzat, amb trastorns de conducta o amb problemes de salut o de salut mental 
afegits té una funció substitutòria de la llar i es presta en establiment residencial.

A data 26 de juliol de 2022, consten 732 persones amb discapacitat intel·lectual 
usuàries de residències de gestió directa de la Generalitat de Catalunya, i 2.947 per-
sones amb discapacitat intel·lectual usuàries de residències concertades.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de 
llar amb suport gestionat amb recursos concertats en data del 31 de 
maig de 2022
314-11687/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11686/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar 
residència temporal o permanent gestionat amb recursos públics en 
data del 31 de maig de 2022
314-11688/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11686/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar 
residència temporal o permanent gestionat amb recursos concertats 
en data del 31 de maig de 2022
314-11689/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11686/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de 
centre residencial temporal o permanent gestionat amb recursos 
públics en data del 31 de maig de 2022
314-11690/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11686/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de 
centre residencial temporal o permanent amb recursos concertats en 
data del 31 de maig de 2022
314-11691/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11686/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual en la llista d’espera per a 
pisos tutelats en data del 31 de maig de 2022
314-11692/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11680/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual 
destinat al finançament del Consell Social de la Llengua Catalana
314-11693/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11693/13, 314-
11694/13, 314-11695/13 i 314-11696/13 us informo del següent:

– L’aportació anual de la Generalitat de Catalunya al Consell Social de la Llen-
gua Catalana és de 0,00 €.

– L’aportació anual de la Generalitat de Catalunya al Consell Social de la Llen-
gua de Signes Catalana és de 0,00 €.

– L’aportació anual de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Tècnica de Po-
lítica Lingüística és de 0,00 €.

– Pel que fa al Consorci per a la Normalització Lingüística, l’aportació de la Ge-
neralitat depèn dels pressupostos de cada any. L’aportació consignada als pressupos-
tos de l’any 2022 és de 26.761.138,00 €.

Barcelona, 4 d’agost de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual 
destinat al finançament del Consell Social de la Llengua de Signes 
Catalana
314-11694/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11693/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
anual destinat al finançament de la Comissió Tècnica de Política 
Lingüística
314-11695/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11693/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
anual destinat al finançament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
314-11696/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11693/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diligències 
obertes per la fuita del 23 al 26 de maig de 2022 a la central nuclear 
d’Ascó (Ribera d’Ebre)
314-11697/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11697/13 us in-
formo del següent:

En relació amb aquesta pregunta per escrit, la Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic no ha estat la unitat del Govern que ha intervingut en aquest 
cas, sinó que ha estat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En aquest sentit, tota la informació referent a aquest cas va ser facilitada a la 
diputada Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, a través de la resposta a la iniciativa parlamentà-
ria 320-01553/13. En aquella resposta s’exposava el relat dels fets, es concretava l’ac-
tuació de l’ACA i s’adjuntaven les còpies de les actes de les inspeccions realitzades; 
donant resposta també a les preguntes d’aquesta iniciativa parlamentària.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) d’incorporar-se 
a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona
314-11717/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11717/13 us in-
formo del següent:

El municipi de la Bisbal d’Empordà no ha demanat formalment l’adhesió al Con-
sorci de Transport Públic de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’Àrea (ATM) de 
Girona. Tot i això, en el seu moment, l’alcalde de La Bisbal d’Empordà va presentar 
al Consorci de l’ATM de Girona el certificat de la Moció de suport aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament, en data 31 de maig de 2016, mitjançant la qual donava «suport a 
l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a l’ATM de Girona» tot i que no 
es va fer formalment la petició d’incorporació al consorci.

A conseqüència de no haver rebut per part de l’Ajuntament una petició formal a 
l’ATM de Girona, no s’han iniciat formalment les gestions per a la integració. Tot 
i això, l’ATM de Girona ha participat en alguna de les sessions de la taula de mo-
bilitat del Baix Empordà que està impulsant el Consell Comarcal d’aquest territori. 
Un dels temes d’aquestes sessions és l’estudi de la participació del Baix Empordà en 
la integració tarifària de l’Àrea de Girona, però no s’ha arribat a efectuar un estudi 
sobre aquesta qüestió.

Per tal de fer efectiva la integració, caldria determinar les condicions tarifàries 
d’aquesta, així com l’impacte econòmic de la reducció de tarifes que hauria de re-
querir de la disponibilitat pressupostària adient per part del consorci i de l’aportació 
econòmica local, d’acord amb el previst en l’article 3 dels Estatuts1, «La composició 
del consorci es pot ampliar amb l’adhesió de nous membres, que ha de ser aprova-
da pel Consell d’Administració. Es poden adherir al Consorci les administracions 
[...] que pertanyin a l’àmbit format per les comarques [...] el Baix Empordà [...] i és 
necessari que contribueixin al finançament d’aquest sistema de transport públic.»

A banda, per incorporar un municipi al Consorci de l’ATM de Girona, és neces-
sari que els municipis limítrofs estiguin o sol·licitin estar també integrats. Si això no 
és possible, resulta molt difícil la gestió del sistema tarifari integrat.

Quan s’adscriu un municipi, cal integrar per a la coherència del sistema la tota-
litat de les línies que arriben fins a aquell municipi. En aquests moments, les línies 
que arriben a la Bisbal d’Empordà estan integrades fins als municipis de Flaçà i de 
Madremanya. Els municipis que no estan integrats són La Pera, Corçà i Monells 
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura).

Així doncs, no s’ha determinat un termini concret per a la integració, en el ben-
entès que, si per part de les administracions locals es formalitza la voluntat d’in-
corporació del consorci i el seu compromís de finançament, el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori té la voluntat d’anar consolidant i 
ampliant el sistema actual tarifari de l’ATM de Girona en el marc dels treballs que 

1. Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) 
(Aprovats per l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol, i modificats pels acord GOV/220/2010, de 23 de novem-
bre, GOV/9/2015, de 27 de gener, GOV/146/2018 de 4 de desembre) i publicats íntegrament al DOGC 7796 de 
25/01/2019.

Fascicle setè
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han de concloure amb la integració tarifària del conjunt dels serveis de transport 
públic de Catalunya.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
que preveu dur a terme contra l’exclusió del mercat de lloguer que 
pateixen les dones víctimes de violència masclista
314-11757/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11757/13, us in-
formo del següent:

La Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, publica el Reglament de la Mesa de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.

En aquest Reglament es fa especial referència a les dones víctimes de violència 
masclista, i concretament en el seu article 3.1.d, s’indica que es consideren en situa-
ció d’emergència econòmica i social «Les dones que estiguin en situació de violèn-
cia masclista, així com els casos de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social 
o comunitari», sempre que es compleixin els requisits de l’article 6, com ara els del 
punt d), relatius als ingressos:

Requisits de les persones sol·licitants
Les persones que presenten sol·licitud a la Mesa han de complir els requisits se-

güents:
a) Trobar-se en una de les situacions d’emergència econòmica i social prevista 

en l’article 3.
b) Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un país membre de la Unió Europea o, si 

es tracta d’altres països, cal acreditar que disposa del permís de residència vigent.
c) En situacions de possible pèrdua de l’habitatge, tots els membres de la unitat 

de convivència han d’estar empadronats en el domicili afectat en el moment de la 
possible pèrdua, de forma continuada com a mínim durant un període de temps d’un 
any o de dos anys de forma discontinua en els tres anys immediatament anteriors a 
la data de la sol·licitud.

d) Requisits relatius als ingressos:
1. En el cas de persones que viuen soles, han de percebre uns ingressos mensuals 

iguals o inferiors a 2 vegades l’IRSC ponderat.
2. En el cas d’unitats de convivència de 2 membres o més, han de percebre uns 

ingressos mensuals, iguals o inferiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat, excepte per a 
les sol·licituds de persones amb discapacitats o unitats de convivència amb persones 
amb gran dependència, que serà de 3 vegades l’IRSC ponderat.

3. Les persones o unitats de convivència amb ingressos superiors als determinats 
en els punts a.1 i a.2. quan disposin d’un informe social que justifiqui l’excepciona-
litat del cas.

La ponderació dels ingressos es fa en funció del nombre de membres que com-
ponen la unitat de convivència i de la zona geogràfica on resideixi.

Per calcular els ingressos de la unitat de convivència, d’acord amb els apartats 
anteriors, no es computen les quantitats econòmiques corresponents a pensions d’ali-

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FPDF%2F7857%2F1739039.pdf&data=05%7C01%7Cegutierrezp%40gencat.cat%7Cc96dbb1b1469470b0d4408da65881d7a%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637933932519866005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZGvR6DGXSakE9T7NUyVEZGul%2BDisFWwdF6ITR8hVB8w%3D&reserved=0
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ments o pensions compensatòries, sempre que hagin estat confirmades per acord o 
sentència judicial i s’acrediti el seu abonament.

Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna 
discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, així declarada pel departament 
competent en matèria de serveis socials, els ingressos d’aquesta unitat s’hauran de 
comparar amb el del tram següent de les taules de l’IRSC publicades.

e) No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d’altres 
dipòsits anàlegs en entitats financeres. S’entendrà com a recursos suficients els que 
superin 1 vegada l’IRSC ponderat en còmput anual.

f) No disposar d’habitatge i/o immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocu-
pació.

g) Que el termini entre la data efectiva de la pèrdua de l’habitatge, en els supò-
sits previstos en l’article 3 i la presentació de la sol·licitud sigui igual o inferior a sis 
mesos.

h) Actuar d’acord amb la corresponsabilitat i el compromís degut indicat en l’in-
forme social i en el pla de treball establert pels serveis socials bàsics.

i) Que la causa que comporta la pèrdua de l’habitatge no sigui imputable a la 
persona sol·licitant.

j) En els casos derivats d’entitats de la xarxa d’habitatges d’inserció social o as-
similables, les persones sol·licitants han de disposar d’un pla de treball proposat en 
fase de compliment i residir a l’habitatge per un període igual o superior a sis mesos.

També cal tenir en compte que l’article 8.4. p) estableix que la situació de vio-
lència masclista, així com en situacions de violència familiar i en l’àmbit social o 
comunitari, s’ha d’acreditar documentalment, a través dels mitjans previstos en l’ar-
ticle 33 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i 
que el Reglament, al seu article 9.2, relatiu a l’Informe socials, estableix que aquest 
informe és vinculant i ha de dedicar especial atenció als casos d’unitats de convi-
vència amb menors a càrrec i a les situacions de violència masclista.

Dins d’aquest marc normatiu, el Departament de Drets Socials està donant res-
posta a la situació que afronten les supervivents de violència masclista, atès que la 
Mesa està prioritzant els expedients vinculats a les situacions de vulnerabilitat que 
aquest tipus específic de violència genera en les dones, i que es troba inclòs a l’arti-
cle 11, relatiu a la valoració i criteris de priorització, on s’estableix clarament que la 
Mesa ha de tenir en compte criteris de priorització per a situacions d’especial vulne-
rabilitat, quan hi hagi risc de violència masclista, quan hi hagi menors o gent gran 
en la unitat de convivència, de forma coordinada amb els serveis socials municipals.

Barcelona, 2 d’agost de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per 
a executar el Decret llei 24/2021, d’acceleració del desplegament de 
les energies renovables distribuïdes i participades
314-11762/13

Proponent: Silvia Paneque Sureda, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11762/13 us in-
formo del següent:



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 276

Per una banda i referent a la primera pregunta, el Decret Llei 24/2021, de 26 
d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables va entrar en 
vigor el 27 d’octubre de 2021, i s’ha anat desplegant amb les següents disposicions:

– Decret Llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar 
els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de determina-
des mesures adoptades durant la pandèmia de la Covid-19.

– Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre de 2021, de modificació del Codi Civil 
de Catalunya.

– Decret Llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i fi-
nancer.

– Acord de Govern de 28 de novembre de 2021 pel qual es crea el Programa 
temporal per al disseny i creació d’una empresa energètica pública de la Generalitat 
de Catalunya.

– Acord de Govern de 2 de maig de 2022 d’aprovació de la formulació del Pla 
territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya.

Per altra banda, pel que fa a la segona i tercera pregunta, el traçat de la infra-
estructura d’evacuació de la generació d’origen renovable serà objecte de l’anàlisi 
d’impacte ambiental i territorial de cada projecte.

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació a 
L’Onada Serveis de la gestió de la residència pública Mossèn Vidal i 
Aunòs, de Barcelona
314-11764/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11764/13, us in-
formo del següent:

La Residència Mossèn Vidal i Aunòs és de titularitat pública de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva gestió està delegada a l’entitat Residència Tercera Edat L’Onada 
des del passat 21 de març de 2022.

Pel que fa als motius pels que es va adjudicar a l’empresa Onada la gestió de la 
residència pública Mossèn Vidal Aunòs, el 27 de desembre es publicà la Resolució 
DSO/3788/2021, de 21 de desembre, per la qual s’obria convocatòria per a la pro-
visió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en l’àmbit de la 
gent gran i les persones amb discapacitat, mitjançant la gestió delegada. L’objec-
te d’aquesta convocatòria era la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials 
d’Atenció Pública en l’àmbit de la gent gran i les persones amb discapacitat, mitjan-
çant la gestió delegada, per a la residència i centre de dia de gent gran Bertran i Ori-
ola, la residència i centre de dia de gent gran Mossèn Vidal i Aunòs, i la residència 
i centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual 
Can Serra.

Les entitats que van participar en aquest procés de provisió havien de presentar 
un projecte per a cadascun dels serveis dels quals volien ser proveïdores, que donés 
resposta a les condicions funcionals i materials, segons els annexos 2, 3, 4 i 5 de 
l’Ordre TSF 218/2020.
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Amb l’objectiu d’oferir la millora contínua de la qualitat dels serveis, l’assignació 
dels serveis de la gestió delegada ve determinada pel compliment d’aquests requi-
sits i obligacions, i per l’elecció del millor projecte, avaluat segons criteris objectius 
i de judici de valor centrats en la qualitat en la gestió dels serveis, on no hi intervé 
l’oferta econòmica.

D’acord amb aquests criteris estrictament tècnics i vetllant per la qualitat dels 
serveis, resulta adjudicatària l’entitat Residència Tercera Edat L’Onada per obtenir 
la màxima puntuació en la valoració del projecte presentat per a la provisió de la 
Residència i Centre de dia Mossèn Vidal i Aunòs.

Pel que fa a quantes empreses més es van presentar com a licitadors per a la ges-
tió d’aquesta residència, les empreses presentades i valorades van ser:

− Residència Tercera Edat L’Onada SL, NIF B43514504
− Fundació Privada Vella Terra, NIF G62813233
− Suara Serveis SCCL, NIF F17444225
− Accent Social SL, NIF B66808213
− ABD Associació Benestar i Desenvolupament, NIF G59435180
L’empresa presentada i desestimada per no disposar de l’acreditació preceptiva 

per la tipologia de serveis socials corresponent de serveis de centre residencial per a 
gent gran, va ser ADESMA Fundació Privada, NIF G25375023.

L’entitat L’Onada no ha realitzat cap modificació de les presències de gericultors 
per plantes. En el moment de la consulta es mantenen els tres professionals gericul-
tors per planta, tant en el torn de matí de 7 a 14:30 hores, com en el torn de tarda de 
14:30 a 22 hores.

A més, des del dia 19 d’abril de 2022, l’entitat L’Onada ha incorporat la figura 
de subdirecció com a membre de l’equip directiu, amb l’objectiu, entre d’altres, de 
donar suport en els aspectes organitzatius i funcionals de l’equip gericultor, tant pel 
que fa a la gestió dels recursos humans com respecte de la distribució i supervisió 
de les tasques assistencials.

L’entitat ha fet la contractació de dues persones a 1.792 hores anuals, que s’alter-
nen en presència cobrint l’horari diari de 8 a 20 hores, inclosos caps de setmana i 
festius, la qual cosa suposa un increment de 3.584 hores anuals, al marge de les es-
tablertes en el plec per a l’equip gerocultor.

L’entitat adjudicatària dels serveis té l’obligació de complir els requisits de per-
sonal establerts en l’Annex 1 de condicions d’execució, organització i funcionament 
de la convocatòria de provisió DSO/3788/2021, de 21 de desembre. Els serveis resi-
dencials han de complir les ràtios de personal gerocultor recollides en la normativa 
vigent, i des del Departament de Drets Socials s’insta a fer complir les ràtios quan 
aquestes no es compleixen.

En aquest cas, a data d’avui les ràtios i les presències diàries es compleixen. Si 
en el futur no fos així, des del Servei de Recursos Propis s’instaria el seu compli-
ment. Així mateix, el Servei d’Inspecció i Registre del Departament també vetlla 
pel compliment de la normativa i de les obligacions de l’entitat gestora, atès que en 
les visites d’inspecció, entre molts altres aspectes, també avaluen les ràtios de per-
sonal. En concret, la visita d’inspecció efectuada a la residència assistida i centre de 
dia Mossèn Vidal i Aunós de data 28 de juny de 2022 per tal de fer-ne seguiment, 
comprovar el funcionament dels serveis, així com el benestar de les persones usuà-
ries, es constatà la presència de personal suficient i que les persones usuàries gau-
dien d’atenció directa continuada. Aquestes comprovacions es van realitzar en tots 
els espais de vida del centre i en diferents moments de la visita. El dia de la visita, 
hi havia donades d’alta 112 places residencials (la totalitat de la capacitat registral 
del centre) i en el servei de centre de dia hi ha donats d’alta 26 persones usuàries.

El Reglament de Règim Intern de Servei vigent fins a data 5 de juliol era el de 
l’any 2017 L’horari de visites que hi havia estipulat (vigent des de l’any 2017) és de 
dilluns a divendres, de 8 a 20.30h i els dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 20h. Es 
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fa esment en aquest document a que es procuri que les visites no afectin els horaris 
d’activitats ni els àpats.

L’entitat tenia la intenció de tractar la revisió del Reglament i en concret els ho-
raris de visites en el marc del Consell de Participació de Centre, constituït per re-
presentants de les persones usuàries, dels familiars, dels treballadors, de l’Ajunta-
ment de Barcelona, del Departament de Drets Socials i per la presidenta, directora 
del servei.

El passat 5 de juliol de 2022 es va realitzar la reunió del Consell de Participació 
de Centre, i entre d’altres temes es va dur a terme la revisió, modificació i aprova-
ció per part del Consell del Reglament de Règim Intern. L’acta de la reunió es va 
enviar a tots els membres el passat 13 de juliol, amb 10 dies naturals per fer-ne es-
menes. No es va fer cap modificació en l’horari establert per a visites dels familiars 
en el Reglament de Règim Intern. L’horari estipulat es manté, doncs, de dilluns a 
divendres de 8 a 20.30 h i els dissabtes, diumenges i festius de 8 a 20 hores. En el 
Reglament de Règim Interior es fa esment que es procuri que les visites no afectin 
els horaris d’activitats ni els àpats. També recull que s’aconsella que els familiars 
no estiguin al menjador durant l’àpat i, en tot cas, no s’interferirà en la feina dels 
gericultors ni en el benestar dels altres residents. També s’indica que els familiars 
poden sol·licitar menjar amb el residents en una zona habilitada, avisant amb 24 ho-
res d’antelació.

En data 20 de maig de 2022, l’entitat va fer un comunicat a les famílies per expli-
car el procediment de canvi d’armari. En aquest comunicat se’ls informa que tenen 
dues opcions: emportar-se la roba a casa per revisar les peces i així poder-les portar 
en bon estat en el canvi de la propera temporada, o bé deixar-la a l’altell de l’armari 
del centre. En tot cas, recomanen que se l’enduguin per fer la revisió. En qualsevol 
cas, es tracta d’una recomanació i no d’una obligació. Els armaris revisats aleatò-
riament en la visita d’inspecció de 28 de juny de 2022 abans citada disposaven de la 
roba de temporada guardada. També es comprovà en aquesta inspecció que els ser-
veis complementaris que hi havia exposats al tauler d’anuncis són perruqueria, po-
dologia i etiquetatge de roba. En les factures de persones usuàries dels mesos abril 
i maig, revisades aleatòriament per part de la inspectora de serveis socials actuant, 
es comprovà que els serveis que s’havien inclòs eren els de perruqueria i podologia.

No es considera intervenir aquesta residència, atès que no hi ha motius per fer-ho.

Barcelona, 1 de setembre de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quatre reptes 
plantejats pels Mossos d’Esquadra en l’edició d’enguany del concurs 
SmartCatalonia Challenge
314-11765/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb dos altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11765/13 us in-
formo del següent:

En relació amb el concurs d’innovació TIC ‘SmartCatalonia Challenge’ és un 
concurs d’innovació obert que pretén potenciar la generació de nous productes inno-
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vadors a través de la proposta de reptes. L’objectiu no és la contractació de serveis, 
sinó premiar i provar la innovació tecnològica.

Enguany, els quatre eixos que plantegen els reptes de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), els van decidir la mateixa PG-ME en un procés 
intern.

En aquest sentit, les línies generals les marca la pròpia iniciativa, on l’únic límit 
és que les solucions que han de resoldre els reptes han de ser tecnològiques i inno-
vadores.

Així mateix, no hi ha una partida pressupostària assignada per a cada repte. No 
obstant això, cada concurs de l’«SmartCatalonia Challenge», amb premis inclosos, 
parteix d’un pressupost de 70.000.

Un cop tancat el període de presentació de projectes, s’han presentat les 43 pro-
postes agrupades de la forma següent:

– 7 pel repte 1: Tractament massiu de les dades policials
– 17 pel repte 2: Millora en la gestió policial en dispositius d’ordre públic
– 12 pel repte 3: Predicció de l’accidentalitat en les carreteres
– 7 pel repte 4: Aplicacions de la intel·ligència artificial en la seguretat ciutadana
La valoració de la idoneïtat dels projectes és un procés conjunt entre la PG-ME, el 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la Fundació 
i2CAT.

Finalment, en el cas d’establir una prova pilot amb algun programari, la PG-ME serà 
qui decideixi els protocols i els procediments per garantir la seguretat de les seves 
dades.

Barcelona, 28 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
escollits per a participar en l’edició d’enguany del concurs 
SmartCatalonia Challenge
314-11766/13

Proponent: Mireia Dionisio Calé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11766/13 us in-
formo del següent:

Els departaments o entitats per participar en el concurs d’innovació TIC «Smar-
tCatalonia Challenge» s’escullen en funció de les peticions que el concurs va rebent. 
Per tant, s’atribueixen per ordre d’arribada.

El criteri principal per escollir els departaments o entitats és que han d’estar 
disposats a acollir una prova pilot de forma gratuïta i que han de voler apostar per 
projectes d’innovació tecnològica.

Els reptes a presentar s’escullen a cada departament a partir d’un taller intern on 
hi són presents els diversos participants.

El tribunal que decideix els guanyadors en cadascun d’aquests reptes està format 
pels membres següents:

– Un membre del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori.

– Un membre del Departament amb qui es fa el concurs.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 280

– Un membre de la Fundació i2CAT (que forma part de l’Oficina Tècnica de la 
iniciativa).

Pel que fa a les partides pressupostàries del concurs TIC «Smart Catalonia Cha-
llenge», des de la primera edició de l’any 2016 i fins aquest any, la informació és la 
següent:

– 2016: 80.000 € - Primera edició.
– 2017: 80.000 € - Segona edició.
– 2018: 85.000 € - El concurs es va poder dur a terme de forma més eficient, i es 

va ajustar el pressupost a 70.000 €. A més a més, a part del concurs, aquell any es va 
efectuar una HACKATHÓ («Rail Map Challange»), que va augmentar el pressupost.

– 2019: 85.000 € - El concurs es va poder dur a terme de forma més eficient, i es 
va ajustar el pressupost a 70.000 €. A més, a part del concurs, aquell any es va efec-
tuar una HACKATHÓ («Blockchain Challange»), que va augmentar el pressupost.

– 2020: 145.000 € - Es van dur a terme 2 concursos.
– 2021: 210.000 € - Es varen dur a terme 3 concursos. Repte amb els Agents Ru-

rals, repte amb la Direcció General de Transports i Mobilitat i repte amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

– 2022: 140.000 € - S’han dut a terme 2 concursos. Repte amb diversos Museus 
de Catalunya i repte amb el Departament d’Interior.

Totes les proves pilot que s’han realitzat han finalitzat amb èxit, i el 75% dels 
projectes han acabat implementant-se al territori de forma pertinent.

Pel que fa als drets sobre el programari o la solució tecnològica guanyadora, 
aquests són propietat dels participants. Si la solució és idònia i es vol contractar, es 
realitza una licitació oberta amb els procediments de contractació estàndards esta-
blerts en cada cas.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la 
Generalitat en la Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a 
Catalunya
314-11767/13

Proponent: Mireia Dionisio Calé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11767/13 us in-
formo del següent:

La Fundació i2CAT es va constituir l’any 2003, un cop inscrita al registre de 
fundacions del Departament de Justícia, en data 14/10/2023, amb el número de re-
gistre 1875. Això significa que al setembre d’enguany ja farà 19 anys que està en 
funcionament.

Quan es va formar la Fundació, no es va presentar cap pla de viabilitat econò-
mica. En aquells moments, l’aportació econòmica inicial de la Generalitat de Cata-
lunya a la Fundació i2CAT va ser de 30.050,60 €, tal com s’especifica a l’escriptura 
de la seva constitució. (https://www.i2cat.net/wp-content/uploads/2018/12/constitu-
cio-i2cat.pdf). En aquest cas, no hi va haver cap aportació de béns immobles.

Actualment, la Generalitat de Catalunya té una participació majoritària, amb el 
76,93%. Participa en el màxim òrgan de govern de la Fundació, el Patronat, així com 

https://www.i2cat.net/wp-content/uploads/2018/12/constitucio-i2cat.pdf
https://www.i2cat.net/wp-content/uploads/2018/12/constitucio-i2cat.pdf
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en la Comissió Delegada. La Generalitat també ostenta a la presidència del Patronat 
de la Fundació.

La Fundació i2CAT té un contracte de lloguer pels espais que ocupa a l’Edifici 
Nexus I (Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya) d’on el Consorci 
de la Zona Franca té la concessió d’explotació d’aquest edifici fins al juliol de 2025 
i els terrenys són propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta, d’acord amb el seu model de 
funcionament, aconsegueix fons per a desenvolupar la seva activitat fundacional 
provinents de quatre fonts de finançament diferenciades:

– Aportacions per a despeses corrents, provinents de la Generalitat de Catalunya, 
vinculades al contracte programa, a través del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, així com d’altres patrons.

– Aportacions de patrons vinculades a l’execució de projectes finalistes.
– Fons competitius d’origen autonòmic, estatal, europeu destinats al desenvolu-

pament de projectes de recerca i/o innovació.
– Facturació de prestació de serveis R+D+I.
Als comptes anuals de 2021 hi consta el desglossament d’ingressos d’aquestes 

quatre fonts de finançament que van ser del 22%, el 20%, el 46% i el 12% respecti-
vament. Sobre les aportacions econòmiques anuals, la Generalitat de Catalunya va 
formalitzar un contracte programa amb la Fundació i2CAT per al període 2020-
2023. Aquest Contracte Programa té per objecte definir les línies estratègiques a 
aconseguir durant el període 2020-2023, establir els indicadors i mecanismes per fer 
el seguiment del grau d’assoliment d’aquests objectius, i dotar a la Fundació i2CAT 
del finançament adient per poder complir-lo.

Per a l’anualitat 2022, la Generalitat de Catalunya té assignat un pressupost de 
2,4 M€ per al finançament de la Fundació i2CAT, en el marc del contracte progra-
ma signat. En aquest cas, correspon al Patronat de la Fundació i2CAT aprovar els 
comptes anuals i la memòria d’activitats.

La Fundació i2CAT, com a entitat del sector públic participada majoritàriament 
per la Generalitat de Catalunya, reporta mensualment al Punt Central d’Informa-
ció (PCI) de Gestió Econòmica de la Generalitat de Catalunya tota la informació 
que han de trametre les entitats considerades de l’Administració pública (SEC-95) i 
les entitats participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya (Acord de 
Govern de 23 de setembre de 2008), donant compliment així a l’article 76 bis, apar-
tat 2, de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre.

Des de la seva constitució, la Fundació i2CAT acumula uns Fons Propis posi-
tius de 618.401 € en l’exercici de la seva activitat i audita cada any els seus comptes 
anuals. D’una banda, els comptes anuals dels exercicis 2017, 2018 i 2019 van ser 
auditats per Acaudit Auditors, mentre que, d’altra banda, els comptes dels exercicis 
2020 i 2021 han estat auditats per Faura Casas, amb un resultat satisfactori sense 
cap excepció.

Pel que fa a les persones físiques que representen la Generalitat a la Fundació, la 
informació es troba publicada al registre del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya (https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/entitats-sector-public/regis-
tre_del_sector_public/detall.html#7620).

Els càrrecs dels patrons de la Fundació nomenats per la Generalitat de Catalunya 
no tenen assignada cap retribució per l’exercici del seu càrrec, tal com s’estableix en 
la normativa civil catalana que regula les Fundacions. Així mateix, cal esmentar que 
tampoc reben cap quantitat en concepte de rescabalament (dietes, desplaçaments, 
etc.) per a l’exercici de les seves funcions.

En referència al personal que presta servei a la Fundació, aquest és personal la-
boral no funcionari que se selecciona seguint un procediment de concurrència pú-
blica i tenint en compte els seus mèrits i la seva experiència.
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Per a tots els treballadors, la Fundació i2CAT disposa d’un Pla d’Igualtat, apro-
vat el 14 de desembre de 2021, per la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat, i 
d’acord amb el que disposa l’article 2.1 f) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i de conformitat 
amb l’article 46.5 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva 
de dones i homes.

La inscripció del Pla d’Igualtat consta al Registre de convenis col·lectius, acords 
col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials a Barcelona del De-
partament d’Empresa i Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora del ma-
teix, va quedar aprovada el 29 d’abril de 2022.

Finalment, respecte als projectes que la Fundació i2CAT ha dut a terme en els 
darrers 5 anys, cal esmentar que s’han executat més de 300 projectes de recerca i 
innovació.

El desglossament dels projectes actius durant els darrers 3 anys és el següent:

Tipus de projecte Active Projects by Year

2019 2020 2021 Total

Competitius europeus 22 30 32 42
Competitius espanyols 1 2 7 7
Competitius catalans 11 20 18 24
Facturació 24 30 50 76
Aportació 10 26 40 58
Total 68 108 147 207

Així doncs, la Fundació i2CAT ha contribuït des de la seva constitució a la crea-
ció d’un ecosistema de recerca i innovació en tecnologies digitals que és referent a 
Catalunya i a Europa.

La Unió Europea (UE) està posant a punt un nou programa de finançament, Di-
gital Europe Programme for 2021-2027, per donar suport a la transformació digital 
de les societats europees i les seves economies. L’objectiu és incrementar el desple-
gament a gran escala de les tecnologies digitals clau i promoure la seva adopció. 
D’aquesta manera, el programa pretén contribuir a garantir que els beneficis de la 
transformació digital arribin a tota la ciutadania i les empreses.

Paral·lelament, la UE també està definint el nou Programa Marc de Recerca i 
Innovació pels propers 7 anys, Horizon Europe 2021-2027 com a continuació del 
Programa H2020.

D’acord amb la proposta actual, l’estructura d’Horizon Europe constarà de tres 
pilars:

1. Ciència excel·lent: pretén refermar el lideratge científic de la UE i desenvolupar 
coneixements i capacitats d’alta qualitat.

2. Desafiaments mundials i competitivitat: pretén donar suport a la recerca que 
s’ocupa dels desafiaments de la societat i les tecnologies industrials en àmbits com 
les tecnologies digitals, l’energia, la mobilitat, l’alimentació i els recursos naturals.

3. Europa innovadora: pretén centrar-se a promoure la innovació mitjançant la 
creació d’un Consell Europeu d’Innovació, que oferiria una finestreta única als in-
novadors que tinguin un elevat potencial.

Per la seva part, el Govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb 
altres actors, està elaborant dues grans iniciatives directament relacionades amb 
aquesta estratègia europea, iniciatives en les quals hi participa la Fundació i2CAT: 
El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i el Pacte Nacional per a la So-
cietat Digital.

El primer intenta establir les bases d’una potent societat del coneixement a Cata-
lunya. La Fundació i2CAT planteja que en aquest Pacte es comenci a reconèixer que 
la recerca i la innovació digital a Catalunya és un camp de coneixement fonamental 
del país, el que més fons europeus obté en projectes competitius europeus en aquest 
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moment, i una base fonamental de la societat del coneixement de la Catalunya del 
segle xxi.

El segon Pacte, amb Diputacions i el món local, té com l’objectiu col·laborar i 
sumar sinergies per construir una resposta de país als reptes de la revolució digital. 
El Pacte respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de 
fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar 
una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més en-
llà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadas-
cuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.

Alguns dels projectes que han generat impacte en l’àmbit local i de Departament 
són els següents: Catalunya Col·laboratori, TDA 5G Rural, TDA Ciberseguretat, 
Projecte Corredor 5G del Mediterrani, Impuls de la Transformació Digital i Mobile, 
Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya, 
Àrees 5G, Digital Innovation Hub de Catalunya, 5G Barcelona.

Així doncs, cal recordar que la missió de la Fundació i2CAT és contribuir en 
la definició i la vertebració d’un sistema universal d’innovació digital per convertir 
Catalunya en una societat digital avançada, impulsant:

– La generació de coneixement d’excel·lència orientat a resoldre els reptes de les 
empreses, de la ciutadania i de l’Administració Pública (mission-driven research), 
posant en valor el talent d’investigadors locals i internacionals.

– La col·laboració i l’establiment de sinergies amb altres agents de l’ecosistema 
local de recerca i d’innovació digital per co-desenvolupar solucions i productes que 
generin un impacte transformador.

– L’apoderament digital de la ciutadania a través de la innovació social digital, 
oberta, participativa i amb capil·laritat territorial.

– L’impuls d’iniciatives pioneres i tractores que permetin incrementar la projec-
ció i la visibilitat internacional de Catalunya com un país digital i innovador.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la 
compra d’algun programari d’anàlisi i espionatge com Innosystec 
GmbH
314-11769/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11769/13 us in-
formo del següent:

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a organisme competent en matè-
ria de ciberseguretat, no ha contractat ni sol·licitat la compra de cap solució de l’em-
presa Innosystec GmbH.

26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’ús 
provisional d’aparcament de camions en un tram de la carretera GI-
673 on s’han de fer obres per a reduir-ne la perillositat
314-11770/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11770/13 us in-
formo del següent:

En data 24 de març de 2022, el Servei Territorial de Carreteres de Girona va 
informar favorablement sobre el «Projecte de sol·licitud de llicència per a ús provi-
sional d’aparcament de vehicles àmbit de ‘Repsol-Butano’, Caldes de Malavella», de 
data febrer de 2022, atès que el projecte s’ajusta al Text Refós de la Llei de Carrete-
res i el Reglament General de Carreteres.

Respecte del  projecte d’ordenació d’accessos a la carretera GI-673, del PK 1,700 
al 2,600. Tram: Caldes de Malavella. Clau: MG-15001-AA, consistent en la cons-
trucció de la rotonda, no s’aprecia cap incompatibilitat de la implantació de l’apar-
cament amb la futura instal·lació d’una rotonda.

Així mateix, el Servei Territorial de Carreteres informa d’acord amb les compe-
tències sectorials en matèria del Text Refós de la Llei de Carreteres (DL 2/2009).

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la 
segona convocatòria del Programa de promoció de l’habitatge en el 
món rural
314-11771/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11771/13 a 314-
11772/13 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 més cohesió a la informació i afavorir-ne la compren-
sió i anàlisi.

Pel que fa al nombre de municipis que van presentar sol·licitud per al progra-
ma de mobilització d’habitatge en el món rural posat en marxa per part del Govern 
l’octubre de 2021, van presentar sol·licitud un total de 56 municipis, dels quals 6 no 
varen ser valorats i puntuats per no admissió o desistiment; i dels 50 restants, en 
aplicació del punt 6 de la Resolució TES/3422/2020, de 22 de desembre, van ser es-
collits 20 municipis per tenir millor puntuació global, quedant-ne 30 exclosos.
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Pel que fa al desglossament per municipi, s’informa que els 20 municipis selec-
cionats són Almatret, Baix Pallars, Capafonts, Ciutadilla, Gallifa, Isona i Conca 
Dellà, Josa i Tuixèn, Llardecans, Maldà, Montmaneu, Palau de Santa Eulàlia, Pas-
sanant i Belltall, Pinós, Planoles, Prat de Comte, Ribes de Freser, Riner, Rocafort 
de Queralt, Vallcebre, i Vilademuls.

Cal fer esment que, un cop seleccionats aquests 20 municipis, calia signar un 
conveni específic amb cadascun d’ells, i 1 municipi hi va renunciar, amb la qual 
cosa han quedat finalment 19 municipis a la prova pilot.

Tots 19 municipis participats que han signat conveni ja han presentat el projecte 
executiu, ja que el termini per a fer-ho exhauria a mitjans abril d’enguany. La ma-
joria de municipis estan finalitzant els processos d’adjudicació de les obres o a punt 
d’iniciar les mateixes. Un municipi ha iniciat obres, i en la resta de casos s’estima 
que majoritàriament al voltant del mes de setembre els ajuntament iniciïn les obres.

La dotació pressupostària inicial va ser de 2.000.000 d’euros, però per renúncia 
d’un d’ells, l’import de subvencions atorgades finalment ha estat de 1.973.081,22 
euros. Se n’ha pagat 205.321,36 euros, bàsicament per bestretes, per horaris de pro-
jectes, i també per bestretes d’execució d’obres en el cas del municipi que ja les ha 
iniciat.

Barcelona, 21 de juliol de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la 
prova pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
314-11772/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11771/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general 
responsable de diversos aspectes del servei ferroviari de rodalia
314-11851/13

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11851/13 us in-
formo del següent:

Les tarifes dels serveis ferroviaris de Rodalies dels àmbits integrats es fixen als 
respectius Consells d’Administració de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) 
de Barcelona, l’ATM del Camp de Tarragona, l’ATM de Lleida i l’ATM de Giro-
na. Pel que fa als títols propis de l’operador i a les tarifes dels recorreguts no inte-
grats, les tarifes són aprovades anualment mitjançant l’ordre del titular del Departa-
ment de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i es publica al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Sobre els horaris dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya, aquests es 
determinen en funció de la capacitat de la infraestructura atorgada per l’Adminis-
tració d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a la prestació dels serveis, i són 
coordinats per la Direcció General de Transports i Mobilitat. Així doncs, la capaci-
tat dels trens està determinada per la disponibilitat del material mòbil de l’operador 
ferroviari (RENFE).

A més, la Direcció General de Transports i Mobilitat és l’encarregada del segui-
ment de la gestió dels serveis de Rodalies de Catalunya amb l’operador ferroviari 
(RENFE), així com també és l’encarregada de vetllar que els serveis establerts es 
prestin de forma adequada.

Així mateix, tant a l’aplicació de Rodalies de Catalunya com a la pàgina web de 
rodalies.gencat.cat es mostren les circulacions dels horaris planificats que correspo-
nen a dades estàtiques. Aquestes no es modifiquen envers les possibles afectacions o 
incidències derivades del servei, ja que la Generalitat de Catalunya no té competèn-
cia sobre la infraestructura ferroviària i, per tant, ADIF no facilita en temps real la 
informació de l’estat de la circulació dels trens de Rodalies de Catalunya.

En canvi, la informació que es mostra a les pantalles de les estacions de Rodalies 
de Catalunya, competència d’ADIF com a gestor de la infraestructura ferroviària, 
correspon a les circulacions reals comunicades, i poden incloure les afectacions i 
incidències que hi pugui haver a la xarxa en qualsevol moment.

Finalment, el Govern de la Generalitat continuarà reclamant al Govern de l’Estat 
el traspàs definitiu i complert de Rodalies de Catalunya que inclogui el finançament, 
la infraestructura, el personal i el material mòbil.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
subjectius per a la puntuació definitiva de la licitació del lot A 
de l’Acord marc per al desenvolupament i manteniment de noves 
aplicacions de la Generalitat
314-11869/13

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11869/13, sobre 
els informes de valoració del lot A, de l’expedient CTTI-2019-20131, es troben pu-
blicats en el perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?re-
qCode=viewDcan&idDoc=85539531&lawType=3

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=85539531&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=85539531&lawType=3
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
subjectius per a la puntuació definitiva de la licitació del lot 4 del 
Servei de manteniment de les aplicacions de la Generalitat
314-11870/13

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11870/13, us ad-
junto l’informe de valoració de sobre B i de sobre C del Lot 4, de l’expedient CTTI-
2018-110, que es troben publicats en el perfil del contractant a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.
pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=44610436&lawType=3

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
subjectius per a la puntuació definitiva del contracte de posada en 
marxa i desenvolupament del sistema integral per a la localització i 
seguiment de la flota pesquera
314-11871/13

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11871/13, us ad-
junto els informes de valoració dels sobres A i B de l’expedient CTTI-2021-51 que 
es troben publicats en el perfil del contractant a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps-
cp?reqCode=viewCn&idDoc=95553138&lawType=

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=44610436&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=44610436&lawType=3
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=95553138&lawType
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=95553138&lawType
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a l’erari 
públic del projecte de candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern 
del 2030
314-11872/13

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11872/13, us in-
formo del següent:

L’Oficina Tècnica creada per l’Acord GOV/34/2019, de 5 de març, pel qual es 
crea el Programa per a la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralím-
pics d’Hivern Pirineus-Barcelona, no tenia assignat un pressupost específic. Es va 
constituir en el si de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que hi va aportar 
mitjans humans i materials propis i va encarregar la contractació externa dels in-
formes i treballs específics necessaris per validar tècnicament les possibilitats d’una 
candidatura Pirineus-Barcelona per els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern de 
2030.

L’Oficina Tècnica no va generar cap despesa, en no disposar de pressupost propi, 
fins l’aprovació de l’Acord GOV/82/2022, de 26 d’abril, pel qual es crea el programa 
temporal de desplegament de l’Oficina Tècnica del projecte de candidatura als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus - Barcelona.

D’aquest acord se’n deriva la designació de la directora de l’Oficina Tècnica del 
projecte de candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelo-
na i del programa temporal aprovat per al seu desplegament, amb les retribucions 
fixes equivalents a les d’un lloc de treball de personal funcionari del cos superior 
d’administració, subgrup A1, nivell de destinació 28 i jornada de dedicació especial, 
més un 10% en concepte de retribucions variables (Resolució PRE/1825/2022, de 
13 de juny, de designació de la senyora Mònica Bosch Forrellad com a directora de 
l’Oficina Tècnica del projecte de candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hi-
vern Pirineus-Barcelona, i del programa temporal aprovat per al seu desplegament 
per Acord GOV/82/2022, de 26 d’abril).

Tots els informes contractats i les despeses pagades per la Generalitat de Catalu-
nya per a la preparació d’una possible candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona estan publicats a l’adreça següent:

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-para-
limpics-hivern/index.html

El contracte amb l’empresa Indra pel servei de suport a la consulta sobre els Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern de 2030 no s’ha executat, per tant, no té cap des-
pesa associada.

Barcelona, 29 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/retribucions/2022/Funcionaris-Especial-Dedicacio-2022_.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/retribucions/2022/Funcionaris-Especial-Dedicacio-2022_.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931554
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931554
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931554
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931554
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931554
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/index.html
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/index.html


BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 289 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat pel Departament de Cultura a l’Acadèmia de Montpeller per 
a la promoció i la defensa del català
314-11873/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11873/13, 314-
11874/13 i 314-11875/13 us informo del següent:

L’aportació d’aquest Govern serà la següent:
– Departament de Cultura a l’Acadèmia de Montpeller = 0,00 €.
– Departament de Cultura per a l’Oficina Pública de Llengua Catalana = 0,00 €.
– Des de la Secretaria de Política Lingüística no tenim la previsió que el Govern 

de la Generalitat hagi de destinar cap suma a l’Oficina Pública de Llengua Catalana.

Barcelona, 20 de juliol de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat pel Departament de Cultura al finançament de l’Oficina 
Pública de la Llengua Catalana
314-11874/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11873/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat pel Govern al finançament de l’Oficina Pública de la Llengua 
Catalana
314-11875/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11873/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes de Ferrocarrils de la Generalitat relacionats amb els 
Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern del 2030 en el període del 2018 
al 2022
314-11889/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11889/13, us fem 
arribar l’enllaç amb el qual podeu accedir a la informació sobre els contractes de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya relacionats directament o indirectament 
amb els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2020:

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-para-
limpics-hivern/informes/

Així mateix, us informo que pel 2022 no s’ha efectuat cap contracte relacionat 
ni directament ni indirectament amb els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la licitació 
de la nova estació d’autobusos de Palamós (Baix Empordà)
314-11892/13

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11892/13 us in-
formo del següent:

El projecte de la nova estació de bus de Palamós es va aprovar inicialment el 
passat 28 d’abril, i ja s’ha clos el termini d’informació pública. Actualment, s’està 
analitzant la resposta a les al·legacions presentades, a les quals es donarà una con-
testa aquesta tardor.

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori treba-
lla amb la intenció de poder licitar les obres el primer trimestre de 2023. D’aquesta 
manera, es podran iniciar els treballs l’estiu d’aquell mateix any.

D’acord amb el projecte, el termini per a l’execució de les obres és de 7 mesos.

Barcelona, 26 de juliol de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/informes/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/informes/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la 
part pendent de la paga extra del 2014 als treballadors públics
314-11978/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 70846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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 314-11978/13, us in-
formo del següent:

En compliment del Decret Llei 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del De-
cret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la 
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al perso-
nal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va realitzar el pagament del 
total de la paga extraordinària de 2014 en la nòmina del mes de novembre de 2021.

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació 
de la darrera Marató de TV3 destinat íntegrament a la recerca 
científica de malalties
316-00184/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00184/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta: ¿Qué cantidad recaudada por la última edición de La Marató de TV3 
ha sido destinada íntegramente a la investigación científica de enfermedades?

Resposta
La missió de la Fundació La Marató de TV3 és fomentar i promoure la recerca, 

així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten en el programa 
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, mitjançant campanyes de participació ciuta-
dana i actes de difusió i educació.

La Fundació treballa durant tot l’any per a la millora de la qualitat i l’esperança 
de vida de les persones, des de la divulgació, la sensibilització, la participació ciu-
tadana i la recerca.
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La darrera edició de La Marató, dedicada a la salut mental, va permetre donar 
visibilitat al gran nombre de problemes de salut mental existents i desestigmatitzar 
les persones que hi conviuen, entre altres beneficis aconseguits en salut.

En aquest sentit, la sensibilització i la divulgació promogudes des de la Funda-
ció i el programa de TV3 i de Catalunya Ràdio van permetre que molts ciutadans es 
veiessin reflectits en els testimonis que hi van col·laborar, fossin conscients del seu 
problema i acudissin a un professional de la salut per al seu diagnòstic.

D’aquesta manera, l’increment de nous casos diagnosticats que propicia La Ma-
rató, gràcies a la seva sensibilització i divulgació, juntament amb l’elevat volum de 
recursos econòmics provinents dels donatius que es destinen cada any a la recerca 
permeten que la ciència evolucioni i que hi hagi un important retorn social de la in-
vestigació impulsada per la Fundació.

La quantitat destinada als objectius fundacionals de recerca, sensibilització i di-
fusió de les malalties és d’11.830.948 €.

Tota la informació sobre les xifres de La Marató, tant pel que fa als ingressos 
com a les aplicacions, és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania al lloc 
web de la Fundació La Marató de TV3: https://www.ccma.cat/tv3/marato/.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que La Marató de 
TV3 va rebre de la Generalitat la darrera edició i la prevista per a la 
propera edició
316-00185/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00185/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta: ¿Qué inversión de la Generalitat recibió La Marató de TV3 para la 
realización de la última edición? ¿Qué cantidad económica tiene prevista la Gene-
ralitat destinar a la realización de la próxima edición?

Resposta
La Fundació La Marató de TV3 no rep cap inversió de la Generalitat.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

https://www.ccma.cat/tv3/marato/
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors 
de la Fundació La Marató de TV3
316-00186/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00186/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Cuántos empleados tiene la «Fundació La Marató de TV3»? ¿Qué 
sueldo percibe cada uno de ellos?

Resposta
La relació de llocs de treball fixos de la Fundació La Marató de TV3 és de nou.
El sou per a la categoria d’ocupació d’oficial/a de primera administratiu/iva és 

de 31.250 €.
El sou per a la categoria d’ocupació de cap és de 44.922 €.
Aquesta informació és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania a l’es-

pai Transparència del web de la Fundació, apartat Informació Laboral: https://www.
ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de la 
Fundació La Marató de TV3 i el sou que perceben
316-00187/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00187/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Quiénes y cuántos altos cargos tiene la «Fundació La Marató de 
TV3»? ¿Qué sueldo percibe cada uno de ellos por el desempeño de sus respectivos 
cargos?

Resposta
Actualment, el Patronat de la Fundació La Marató de TV3 està format per set 

membres que no perceben cap sou per l’exercici dels seus respectius càrrecs.
Adjuntem els noms i els càrrecs dels set membres: 

https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/
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Presidenta 
Rosa Romà i Monfà 
Presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals 

Vicepresidenta primera 
Àngels Ponsa i Roca 
Vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals 

Vicepresidenta segona 
Carme Figueras Siñol 
Consellera del Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Vocals
Aina Plaza Tesías. directora general de Planificació en Salut. Departament de Salut 
Cesca Domènech i Ruera, directora general d’Acció Cívica i Comunitària. De-

partament de Drets Socials 
Joan Gómez Pallarès. director general de Recerca. Departament de Recerca i 

Universitats 
Josep Riera i Font, conseller del Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals

Aquesta informació és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania al lloc 
web de la Fundació La Marató de TV3: https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/
organs-govern-i-equip/.

Els/les patrons/ones de la Fundació no perceben cap sou pel desenvolupament 
dels seus respectius càrrecs.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import del pressupost 
de la Fundació La Marató de TV3 destinada a la retribució dels 
treballadors
316-00188/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00188/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Qué cantidad del presupuesto total anual de la «Fundació La Marató 
de TV3» va destinado al pago de sueldos de trabajadores, directivos y demás altos 
cargos, en caso de haberlos?

Resposta
En la liquidació del pressupost de l’any 2021, la Fundació La Marató de TV3 ha 

destinat 650.918 € en concepte de remuneració del personal laboral fix, personal la-
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boral temporal, assegurances i cotitzacions socials. S’hi inclouen les remuneracions 
al personal responsable de les 4.187 sessions divulgatives.

Aquesta informació és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania a l’es-
pai Transparència del web de la Fundació, apartat Gestió, dins del seguiment pres-
supostari de l’any 2021: https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la remuneració dels 
membres de la comissió científica assessora de la Fundació La 
Marató de TV3
316-00189/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00189/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Los miembros de la Comisión Científica Asesora de la «Fundació La 
Marató de TV3» perciben algún tipo de remuneración económica?

Resposta

Els membres de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 
TV3 no perceben cap remuneració econòmica. 

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el projectes que es finançaran 
amb la recaptació de la darrera edició de La Marató de TV3
316-00190/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00190/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/
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Pregunta. ¿Qué proyectos de investigación se van a financiar a través de la re-
caudación de la última edición de La Marató de TV3?

Resposta
Actualment estem en fase d’avaluació dels projectes de recerca presentats sobre 

salut mental, tema de l’edició de La Marató 2021, i de selecció dels avaluadors in-
ternacionals que portaran a terme les revisions. Es donaran a conèixer públicament, 
com és habitual, el darrer trimestre de l’any. 

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pressupost públic de la 
Fundació La Marató de TV3 per al 2022
316-00191/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00191/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Qué presupuesto público tiene la «Fundació La Marató de TV3» para 
el año 2022?

Resposta
El pressupost de la Fundació La Marató de TV3 per a l’any 2022 és de 8.100.000 €, 

que provenen, exclusivament, de l’aportació econòmica dels ciutadans, entitats i em-
preses col·laboradores.

Aquesta informació és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania a l’es-
pai Transparència del web de la Fundació, apartat Gestió, dins del pressupost de 
l’any 2022: https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els especialistes i 
investigadors d’àmbit internacional que han participat en la darrera 
edició de La Marató de TV3
316-00192/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00192/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Quiénes son los revisores, investigadores de ámbito internacional, y 
especialistas en la enfermedad que ha sido objeto de la última edición de La Mara-
tó de TV3?

Resposta
Actualment estem en fase d’avaluació dels projectes de recerca presentats sobre 

salut mental, tema de l’edició de La Marató 2021, i de la selecció dels avaluadors 
internacionals que portaran a terme les revisions. La relació dels avaluadors inter-
nacionals sempre es fa pública durant el darrer trimestre de l’any, juntament amb els 
projectes seleccionats.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions que ha 
rebut la Fundació La Marató de TV3 el 2021 i les previstes per al 2022
316-00193/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00193/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Cuántas subvenciones públicas ha recibido la «Fundació La Marató 
de TV3» por parte de las Administraciones Públicas de Cataluña en el año 2021? 
¿Cuántas tiene previstas recibir durante el año 2022? ¿En qué concepto?

Resposta
Durant l’any 2021 a la Fundació La Marató de TV3 se li han atorgat tres subven-

cions, per un total de 78.334 € provinents de les diputacions de Barcelona i Tarrago-
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na i del Dipsalut (Girona), en concepte de col·laboració en la campanya de divulga-
ció que la Fundació realitza durant l’any.

Actualment no hi ha previstes subvencions per a l’any 2022.
Aquesta informació és pública i es troba a disposició de tota la ciutadania a l’es-

pai Transparència del web de la Fundació, apartat Gestió, dins del seguiment pres-
supostari de l’any 2021: https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entitats, associacions, 
organitzacions no governamentals, empreses o fundacions que han 
col·laborat amb la Fundació La Marató de TV3 en la darrera edició
316-00194/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00194/13, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿Qué entidades, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, 
empresas o fundaciones han colaborado con la «Fundació La Marató de TV3» en 
la última edición?

Resposta
A través de les campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació 

de La Marató, milers d’entitats, associacions, organitzacions no governamentals, 
empreses o fundacions s’han mobilitzat en l’última edició de La Marató. Aquestes 
es poden consultar al web de la Fundació La Marató, com a informació pública i 
oberta a disposició de tota la ciutadania.

Per facilitar-los l’accés al lloc web en què se’n pot consultar la llista completa, 
adjuntem els enllaços següents: 

Https://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2021/1990/
Https://www.ccma.cat/tv3/marato/empreses-solidaries/2021/1991/
Https://www.ccma.cat/tv3/marato/voluntariat/2021/2250/

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/transparencia/
Https://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2021/1990/
Https://www.ccma.cat/tv3/marato/empreses-solidaries/2021/1991/
Https://www.ccma.cat/tv3/marato/voluntariat/2021/2250/


BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.27.15. Preguntes per escrit 299 

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació del 
percentatge de temps de paraula que va tenir VOX en els informatius 
de TV3 del gener a l’abril del 2021
316-00195/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Us fem avinent que donem resposta agrupada a les preguntes amb números de 
tramitació de la 316-00195/XIII a la 316-00246/XIII, presentades per l’il·lustre dipu-
tat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox, atès que totes elles fan 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament rela-
cionades, fet que és objectivament constatable.

Resposta
La producció i difusió de continguts audiovisuals a través dels mitjans de la 

CCMA es fa amb independència del poder polític i econòmic, i guiades per criteris 
professionals i de servei públic, d’acord amb la missió institucional que la Corpora-
ció té encomanda, en un marc de compromís amb els principis ètics i democràtics, 
amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes i amb el respecte per les se-
ves institucions.

En aquest sentit, les cobertures informatives que duen a terme els mitjans públics 
es fan seguint els criteris professionals i d’interès informatiu.

En concret, els nostres mitjans seleccionen, elaboren i difonen continguts infor-
matius tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 
social, valor documental i servei públic. Aquests factors són els que determinen 
l’interès informatiu d’un fet.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació del 
percentatge de temps de paraula que va tenir VOX en els informatius 
de Catalunya Ràdio del gener a l’abril del 2021
316-00196/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021, pel que fa a la participació de les entitats 
en els debats polítics, només s’ha donat veu a Òmnium Cultural i 
Assemblea Nacional Catalana
316-00197/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX 
en els informatius de TV3 ha estat inferior al de la resta de grups 
parlamentaris
316-00198/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en els 
informatius de Catalunya Ràdio
316-00199/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al 
Congrés dels Diputats en els informatius de TV3 ha estat inferior al 
de la resta de grups parlamentaris
316-00200/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.27.15. Preguntes per escrit 301 

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els 
informatius de Catalunya Ràdio ha estat inferior al de la resta de 
grups parlamentaris
316-00201/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a TV3 ha estat 
inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00202/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a Catalunya Ràdio 
ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00203/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a les eleccions al Parlament de Catalunya a 
TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00204/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a Catalunya Ràdio 
ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00205/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907/2017 del 
Tribunal Suprem a TV3
316-00206/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907/2017 del 
Tribunal Suprem a Catalunya Ràdio
316-00207/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a les eleccions a l’Assemblea de Madrid del 
4 de maig del 2021 a TV3 ha estat inferior al de la resta de grups 
parlamentaris
316-00208/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a les eleccions a l’Assemblea de Madrid del 4 
de maig del 2021 a Catalunya Ràdio ha estat inferior a l de la resta de 
grups parlamentaris
316-00209/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al temporal Filomena a TV3
316-00210/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al temporal Filomena a Catalunya Ràdio
316-00211/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives a l’empresonament de Pablo Hasel a TV3
316-00212/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives a l’empresonament de Pablo Hasel a Catalunya 
Ràdio
316-00213/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en tres espais d’entrevistes 
a TV3
316-00214/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en dos espais d’entrevistes 
a Catalunya Ràdio
316-00215/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en dos espais d’entrevistes 
al canal 3/24
316-00216/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
gener a l’abril del 2021 s’ha entrevistat cinc agrupacions polítiques 
separatistes i una no separatista a TV3
316-00217/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 sols s’ha entrevistat una vegada el president del 
Grup Parlamentari VOX a TV3
316-00218/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener 
a l’abril del 2021 sols s’ha entrevistat una vegada el president del 
Grup Parlamentari VOX al canal 3/24
316-00219/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els 
informatius de TV3 ha estat inferior al de la resta de partits polítics
316-00220/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els 
informatius de Catalunya Ràdio ha estat inferior al de la resta de 
partits polítics
316-00221/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX 
en els informatius de TV3 ha estat inferior al de la resta de grups 
parlamentaris
316-00222/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en els 
informatius de Catalunya Ràdio
316-00223/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al 
Congrés dels Diputats en els informatius de TV3 ha estat inferior al 
de la resta de grups parlamentaris
316-00224/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al 
Congrés dels Diputats en els informatius de Catalunya Ràdio ha estat 
inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00225/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en 
les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a TV3 ha estat 
inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00226/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a Catalunya Ràdio
316-00227/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907/2017 del 
Tribunal Suprem a TV3
316-00228/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

1.27.15. Preguntes per escrit 308

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907/2017 del 
Tribunal Suprem a Catalunya Ràdio
316-00229/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les 
informacions relatives a les eleccions al Parlament de Catalunya a 
TV3 ha estat inferior al de la resta de grups parlamentaris
316-00230/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de 
paraula en les informacions relatives a les eleccions del Parlament a 
Catalunya Ràdio
316-00231/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de 
paraula en les informacions relatives a les estratègies polítiques del 
model de relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat a TV3
316-00232/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de 
paraula en les informacions relatives a les estratègies polítiques del 
model de relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat a Catalunya 
Ràdio
316-00233/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions a TV3 relatives al requeriment del Tribunal de Comptes 
per les despeses pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i l’acció 
exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017
316-00234/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions a Catalunya Ràdio relatives al requeriment del Tribunal 
de Comptes per les despeses pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
i l’acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017
316-00235/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula a TV3 en les 
informacions relatives a la crisi política i humanitària a l’Afganistan, 
l’arribada al poder del règim talibà i la fugida de les tropes 
estrangeres
316-00236/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula a Catalunya 
Ràdio en les informacions relatives a la crisi política i humanitària 
a l’Afganistan, l’arribada al poder del règim talibà i la fugida de les 
tropes estrangeres
316-00237/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en 
les informacions relatives a la immigració i la gestió migratòria a 
Catalunya Ràdio
316-00238/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona - el Prat a TV3
316-00239/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les 
informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona - el Prat a Catalunya Ràdio
316-00240/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX a TV3
316-00241/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX al canal 3/24
316-00242/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig 
a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX a Catalunya 
Ràdio
316-00243/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats 
polítics de TV3
316-00244/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats 
polítics del canal 3/24
316-00245/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del 
maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats 
polítics de Catalunya Ràdio
316-00246/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00195/13.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si considera que fa una 
cobertura informativa de l’activitat política de VOX proporcional a la 
seva representació en el Parlament del 14 de febrer de 2021 ençà
316-00247/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 70787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 316-00247/XIII, presentada 
per l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari Vox.

Pregunta. ¿La dirección de la CCMA considera que, desde las elecciones del 14 
de febrero de 2021 hasta la actualidad, la Corporación está realizando una cober-
tura de la actividad política proporcional al peso del Grupo Parlamentario de Vox 
en el Parlamento de Cataluña, que actualmente representa la cuarta fuerza política 
de la Cámara?

Resposta
La cobertura de tota l’activitat política als mitjans de la CCMA està basada en 

criteris professionals d’interès informatiu i servei públic, tal com regula el Llibre 
d’estil de la CCMA.

En concret, els nostres mitjans seleccionen, elaboren i difonen continguts infor-
matius tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 
social, valor documental i servei públic. Aquests factors són els que determinen 
l’interès informatiu d’un fet.

Segons el Llibre d’estil de la CCMA, el pluralisme consisteix en la capacitat dels 
mitjans de comunicació de representar un reflex fidel de la societat en tots els àm-
bits que la integren. Els continguts de la CCMA mostren de la manera més àmplia 
possible la realitat i el conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.

Els mitjans de la CCMA serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la repre-
senten. Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu 
interès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin 
els principis democràtics i de convivència.

Sant Joan Despí, 28 de juliol del 2022
Rosa Romà Monfà, presidenta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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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 el solapament 
de les subvencions del Departament de la Presidència amb les 
del Departament d’Economia i Hisenda atorgades als mitjans de 
comunicació
314-12155/13

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 70156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius ha convocat i atorgat el Departament de la Presidència unes 

subvencions als mitjans de comunicació que se solapen amb les que atorga cada any 
el Departament d’Economia i Hisenda?

– Cal entendre que es tracta d’una pugna entre les dues formacions polítiques que 
formen el Govern per intentar congraciar-se i atreure’s els mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’atorgament d’una subvenció per a mitjans de comunicació a la 
cooperativa Abacus
314-12156/13

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 70157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En el marc de les subvencions que ha atorgat recentment el Departament de la 

Presidència als mitjans de comunicació,
– Com s’explica que una plataforma digital de l’empresa Abacus, que encara no 

està en funcionament, hagi rebut una quantitat de 490.000 euros?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del 
procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua
314-12157/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el proceso partici-

pativo del Pacte Nacional per la Llengua?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
pàgina web del Pacte Nacional per la Llengua
314-12158/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar la página web del 

Pacte Nacional per la Llengua?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Badalona
314-12159/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-
tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Badalona?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Barcelona
314-12160/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Barcelona?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-12161/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Cornellà de Llobregat?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Girona
314-12162/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Girona?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Reus (Baix 
Camp)
314-12163/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Reus?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
de l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Lleida 
(Segrià)
314-12164/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Fascicle vuitè
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Lleida?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Manresa 
(Bages)
314-12165/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Manresa?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Mataró 
(Maresme)
314-12166/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Mataró?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació territorial del Pacte Nacional per la Llengua a 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-12167/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Sabadell?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
de l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-12168/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Santa Coloma de Gramanet?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
de l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Sort 
(Pallars Sobirà)
314-12169/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Sort?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Tarragona
314-12170/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Tarragona?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-12171/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Terrassa?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Tortosa 
(Baix Ebre)
314-12172/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Tortosa?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de 
l’acte de presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès)
314-12173/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar el acto de presen-

tación territorial del Pacte Nacional per la Llengua en Vilafranca del Penedès?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
jornada “El català, reptes i propostes. El futur de la llengua àmbit per 
àmbit”
314-12174/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha destinado la Generalitat de Cataluña a financiar la jornada El cata-

là, reptes i propostes. El futur de la llengua àmbit per àmbit?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que participaran en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió 
islàmica el curs 2022-2023
314-12175/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas escuelas participarán en el curso 2022-2023 de la prórroga del plan 

piloto para la impartición de la religión islámica?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que rebran classes de religió islàmica el curs 2022-2023
314-12176/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos alumnos recibirán clases de religión islámica en el curso 2022– 

2023? Especificar el número de alumnos que se beneficiarán de la impartición de la 
religión islámica por centro escolar.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al finançament de les classes de religió islàmica el curs 
2022-2023
314-12177/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué presupuesto va a destinar la Generalitat de Cataluña para financiar las 

clases de religión islámica en el curso 2022-2023 en los centros educativos públicos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professors que impartiran religió islàmica el curs 2022-2023
314-12178/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos profesores impartirán clases de religión islámica en el curso 2022-

2023 en los centros educativos públicos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
acadèmica dels professors que impartiran religió islàmica el curs 
2022-2023
314-12179/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué formación académica tienen los profesores que impartirán clases de reli-

gión islámica en el curso 2022-2023 en los centros educativos públicos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que oferiran classes d’àrab el curs 2022-2023
314-12180/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En cuántas escuelas en Cataluña se ofrecerá la posibilidad de aprender árabe 

en el curso 2022-2023?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al finançament de les classes d’àrab el curs 2022-2023
314-12181/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 70398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué presupuesto anual destinará la Generalitat de Cataluña para financiar las 

clases de árabe en los centros educativos públicos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 325 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
previstes en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a la 
construcció de biblioteques
314-12182/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

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

El Pla Únic d’Obres i Servies de Catalunya (PUOSC) en la seva darrera convo-
catòria, establia una partida de subvencions per a la construcció i l’adequació de 
biblioteques.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quina quantia inicial es consignava en el darrer PUOSC? Quina quantia es va 

adjudicar? Quin percentatge del cost total de l’obra finançava?
2. Quines línies de subvencions s’han destinat a la construcció de Biblioteques 

Públiques a les convocatòries prèvies del PUOSC?
3. Quines de les línies de l’actual PUOSC estan destinades a la construcció de 

noves biblioteques? S’hi contempla una partida o línia per la rehabilitació de bibli-
oteques?

4. Quines biblioteques de les previstes al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya ja s’han construït? Estan en funcionament? Es demana desglossament per tipus 
de biblioteca construïda desglossat per municipi i número d’habitants.

5. Quins són els criteris d’adjudicació de finançament del PUOSC en relació a la 
línia destinada a la construcció de biblioteques?

6. Qui té la competència de construcció i finançament de cada tipus de biblio-
teca?

7. Quina quantia anual destina el Departament de Cultura a la construcció de bi-
blioteques públiques a Catalunya?

8. Quin es el criteri de priorització de l’ordre de finançament per la construcció 
de biblioteques?

9. De quina manera ha de sol·licitar un Ajuntament la construcció d’una bibliote-
ca finançada per la Generalitat?

10. Segons la llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari, tots els muni-
cipis de més de 5.000 habitats han de tenir una biblioteca local. Es compleix aquest 
criteri a tota Catalunya? Quins municipis de més de 5.000 habitants no tenen encara 
una biblioteca local? Quan està previst que es construeixi?

11. Per quin motiu s’ha finançat per part del Departament de Cultura la construc-
ció de biblioteques en municipis menors de 5.000 habitants abans que en municipis 
de més de 5.000 habitats que encara no en tenen?

12. Quines són les properes biblioteques previstes de construcció pel Departa-
ment de Cultura?

13. Quina és la situació de la biblioteca municipal de Vilafant?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
Rocio Garcia Pérez, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 326

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de policia 
de proximitat per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-12183/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Oscar 

Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quants cursos de policia de proximitat s’han fet en els darrers 10 anys al Cos 

de Mossos d’Esquadra?
2. Quants efectius ha realitzat el curs en el darrers anys?
3. Amb quants efectius amb aquesta formació compten les àrees bàsiques poli-

cials? Es demana desglossament per ABP
4. Té previst el Govern iniciar nous cursos de policia de proximitat?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa 

Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que han estat atesos en el programa Espai
314-12184/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Oscar 

Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quants efectius del Cos de Mossos d’Esquadra han estat atesos en base al Pro-

grama ESPAI? Es demana desglossament per ABP.
2. Té previst el Govern actualitzar aquest Programa ESPAI?
3. Com valora el Govern l’aplicació del Programa ESPAI?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa 

Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos 
d’elecció del Consell de Bombers Voluntaris
314-12185/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els processos d’elecció del Consell de Bombers Voluntaris?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2022
Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís 
d’impulsar una banca pública
314-12186/13

FORMULACIÓ: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Davant les declaracions del conseller delegat, Jordi Òliva, en que va afirmar 

que s’ha desestimat per part de l’Institut Català de Finances (ICF) la sol·licitud de 
fitxa bancària, com pensa el Departament d’Economia impulsar una banca pública 
tal i com es va comprometre en el seu Pla de Govern?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
suport a la Unitat Militar d’Emergències per a afrontar els incendis 
del juliol
314-12187/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 328

mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Gobierno de la Generalitat ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de 

Emergencias para hacer frente a los incendios ocurridos en Cataluña en julio del 
presente año?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d’Emergències per a 
afrontar els incendis del juliol
314-12188/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Atendiendo a la gravedad de los incendios ocurridos en Cataluña ocurridos en 

julio del presente año, especialmente del incendio originado en El Pont de Vilomara 
que ha propiciado el desalojo de más de 500 personas, ¿por qué motivo el Gobierno 
de la Generalitat no solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació 
de les dades de preinscripció de la formació professional
314-12189/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
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participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es publicaran les dades de preinscripció a la Formació Professional a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació 
de les dades de preinscripció de la formació professional de cada 
servei territorial
314-12190/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es publicaran les dades de preinscripció a la Formació Professional se-

gons cada Servei Territorial?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria dels 
òrgans de participació territorial de la formació professional i de 
les comissions de garanties d’admissió per a analitzar les dades de 
preinscripció i matrícula
314-12191/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha convocat el Govern dels òrgans de participació territorials de l’FP i de les 

comissions de garanties d’admissió per analitzar les dades?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
extraordinàries previstes per a garantir l’accés a les places públiques 
de formació professional
314-12192/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.
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Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures extraordinàries pensa establir esl govern per garantir l’accés a 

les places públiques de Formació Professional?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les 
ràtios de la formació professional
314-12193/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern augmentarà les ràtios a les aules?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del 
nombre de places de formació professional d’acord amb l’augment 
demogràfic
314-12194/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 70521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’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 resposta escrita.

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Al curs 2020-2021, es van registrar més de 80.000 preinscripcions registrades 
a la Formació Professional, al curs 2021-2022 van ser gairebé 94.000. aquest anys 
encara no se saben les dades.

A data d’avui, finals de juliol, les dades del procés de preinscripció i matrícula 
de l’FP no s’han fet públiques a la majoria de serveis territorials en els òrgans de 
participació previstos per aquesta finalitat, les comissions de garanties d’admissió 
i els consells territorials de l’FP, tot i haver-se avançat la preinscripció dos mesos.

Lluny de resoldre la qüestió creant les places públiques que la ciutadania neces-
sita, Educació manté una retallada amb l’augment de les ràtios a l’aula i envia les 
persones aspirants a una plaça d’FP a les llistes d’espera del setembre... les solucions 
impliquen replicar i clonar la gestió de la Sanitat per a aplicar-la també a la Forma-
ció Professional, debilitant el sistema públic i afavorint el negoci de l’FP a les em-
preses que garanteixen una plaça en el cicle desitjat amb suficient antelació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha iniciat els treballs per adequar l’augment de la demanda de places 

de formació Professional pública atès l’augment demogràfic?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a la construcció 
d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients 
previstos en el Pla de recuperació, transformació i resiliència
314-12195/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Eva Candela Lopez, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds han estat presentades dins el període establert en la con-

vocatòria per al finançament del programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en 
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arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de recupe-
ració, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation 
EU? Es demana enumeració de les sol·licituds per municipis i tipus de sol·licitant 
(administració pública, entitat adjudicatària de dret de superfície o concessió admi-
nistrativa o persona jurídica privada)

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2022
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Eva Candela Lopez, diputada, GP 

PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del 
projecte de la construcció de les variants d’Olot i de les Preses
314-12196/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Territori va treure a licitació la redacció del projecte cons-

tructiu de les variants d’Olot i de les Preses, abans que el departament d’Acció Cli-
màtica presentés la declaració d’impacte ambiental? Consideren que aquest proce-
diment és el correcte? Tampoc s’havien respost totes les al·legacions presentades a 
l’estudi informatiu de les Preses i el d’Olot? En quina data s’ha adjudicat la redacció 
del projecte constructiu i per quin import?

– En el plec de licitació es posa com a condicionats per a la redacció de l’estu-
di constructiu que caldrà tenir en compte els futurs informes de les al·legacions i la 
declaració d’impacte ambiental. En quina data han finalitzat els informes d’al·lega-
cions?

– La Declaració d’impacte ambiental de les variants publicades en el DOGC 
8693, indica impactes irreversibles en el Parc Natural, en zones d’alt valor agrícola, 
alhora que posa èmfasi en que cal reduir la variant d’Olot de 2+2 a 1+1. Amb totes 
aquestes consideracions i tenint en compte que la Generalitat va declarar l’emer-
gència climàtica i va aprovar la Llei del canvi climàtic, en cap cas queda justificada 
aquesta infraestructura. El govern tirarà endavant un projecte que contradiu la llei 
anteriorment esmentada i que no s’ajusta a les directrius de la mitigació del canvi 
climàtic? Continuarà amb un projecte que no queda justificat?

– En el cas de la Declaració d’impacte ambiental referent a la variant de la Vall 
d’en Bas - Les Preses, l’avaluació a l’afectació dels sòls agrícoles es comenta les 
hectàrees afectades però no com es poden compensar. El govern no considera que 
prèviament a la construcció de la infraestructura, caldria aprovar el Pla territorial 
sectorial agrari de Catalunya que preveu la llei 3/2019, del 17 de juny dels espais 
agraris? El govern no hauria d’actuar en aquest cas sota el principi de precaució per 
no afectar sòls d’alt valor agrari?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 334

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
rebut subvencions per a centres de culte el 2021
314-12197/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué entidades han recibido subvenciones para las mejoras en locales destina-

dos a centros de culto en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han 
rebut les entitats beneficiàries de subvencions per a centres de culte 
el 2021
314-12198/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe han recibido cada una de las entidades beneficiarias de las sub-

venciones para las mejoras en locales destinados a centros de culto en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
rebut subvencions en matèria d’assumptes religiosos el 2021
314-12199/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué entidades han recibido subvenciones en materia de asuntos religiosos en 
el año 2021?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que 
han rebut les entitats beneficiàries de subvencions en matèria 
d’assumptes religiosos el 2021
314-12200/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 70735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe han recibido cada una de las entidades beneficiarias de las sub-

venciones en materia de asuntos religiosos en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2022 
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
atorgar subvencions i ajuts als mitjans de comunicació
314-12201/13

FORMULACIÓ: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quins són els criteris utilitzats per part del govern de la Generalitat per atorgar 

les subvencions i ajuts als mitjans de comunicació?
– Quins mitjans i empreses han sol·licitat beneficiar-se d’aquests ajuts i subven-

cions?
– Com es justifiquen les subvencions atorgades per part dels mitjans i empreses 

beneficiaris?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions de 
foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació 
d’atur
314-12202/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parla-

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

L’ordre EMT/214/2021 regula les bases de les subvencions de foment de l’ocupa-
ció i de la contractació de persones en situació d’atur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quantes convocatòries s’han fet al llarg de l’any 2022 emparades en aquesta 

ordre?
2. Quantes sol·licituds s’han rebut en convocatòries regulades per la EMT/214/2021? 

Es demana la informació detallada per convocatòria.
3. D’aquestes, quantes han estat rebutjades? Per quins motius? Es demana la in-

formació detallada per convocatòria.
4. Quantes ja es troben resoltes? Es demana la informació detallada per convo-

catòria.
5. Les que no estan rebutjades ni resoltes, en quin estat es troben? Es demana la 

informació detallada per convocatòria.
6. Quins requeriments s’estan fent a les persones o entitats beneficiàries? Es de-

mana la informació detallada per convocatòria.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2022
Pol Gibert Horcas, Elena Díaz Torrevejano, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
tramitats per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
314-12203/13

FORMULACIÓ: RUBÉN VIÑUALES ELÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quants expedients de justícia gratuïta s’han tramitat per part de la Comissió 

d’Assistència Jurídica Gratuïta els darrers cinc anys? Es demana desglossament per 
any, per ordre jurisdiccional i per comissions de justícia gratuïta territorials.

2. Quants d’aquests expedients, dels darrers cinc anys, han estat reconeixent el 
dret de justícia jurídica gratuïta? Es demana desglossament per any, per ordre juris-
diccional i per comissions de justícia gratuïta territorials.
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3. Quants expedients s’ha revocat el dictamen provisional del Col·legi de l’Ad-
vocacia? Es demana desglossament per any, per ordre jurisdiccional, per Col·legi de 
l’Advocacia territorial i per comissions de justícia gratuïta territorials.

4. En cas d’expedients denegats en els darrers cinc anys, quin ha estat el motiu? 
Es demana desglossament per any, per ordre jurisdiccional i per comissions de jus-
tícia gratuïta territorials.

5. Disposa el Departament de Justícia d’alguna dada respecte el percentatge de 
cobrament de les actuacions per part dels lletrats els clients dels quals ha estat dene-
gat el reconeixement de la justícia gratuïta?

6. Quantes de les denegacions han estat impugnades judicialment? Quin percen-
tatge han ratificat el criteri de la comissió d’assistència jurídica gratuïta?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de 
plagues als centres penitenciaris
314-12204/13

FORMULACIÓ: RUBÉN VIÑUALES ELÍAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70920 i 70939/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Judit Alcalá 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es fan control de plagues als centres penitenciaris de Catalunya? En cas nega-

tiu, per què no es fa? En cas afirmatiu, cada quant es fa? Es demana desglossament 
per data, centre i departament dels darrers 5 anys.

– És coneixedor el Departament de Justícia de la presència de rates al Centre 
Penitenciari Ponent?

– És coneixedor el Departament de Justícia d’alguna plaga de rates en algun cen-
tre penitenciari en els darrers dies? En cas afirmatiu, des de quan té coneixement?

– Quan va ser la darrera vegada que es va fer un control de plagues, entre elles 
de rates, al Centre Penitenciari de Ponent?

– Quan va ser la darrera vegada que es va fer un control de plagues, entre elles de 
rates, als centres penitenciàries de Catalunya? Es demana desglossament per centre.

– El deure de mantenir la salubritat dels centres penitenciaris correspon a la Ge-
neralitat de Catalunya. Quina partida pressupostària se’n destina a la salut pública i 
control de plagues dels centres?

– Quin pressupost s’ha destinat en els darrers 5 anys a la salut pública i control 
de plagues dels centres? Es demanen obligacions reconegudes netes desglossades 
per exercici pressupostari i centre penitenciari.

– Existeixen dades de mossegades de rosegador a interns o funcionaris del Cen-
tre Penitenciari de Ponent? I en altres centres penitenciaris?

– Quines actuacions té previstes el Govern de la Generalitat per acabar amb unes 
plagues que comencen a fer-se sistèmiques?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, Judit Alcalá González, diputats 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per la comissió assessora creada pel Servei Català de la 
Salut arran de les reclamacions del comitè d’empresa de l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-12205/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quines mesures establertes per la comissió assessora i quins mecanismes de 
fiscalització per determinar que s’han fet efectives?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a la manca de personal i el col·lapse de les 
urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-12206/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quines mesures s’han portat a terme per suplir la manca de personal i el col-
lapse d’urgències?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
plantes i de llits tancats a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi del novembre del 2021 a l’agost del 2022
314-12207/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quantes plantes i llits han romàs tancades durant els mesos (i mes a mes) de 
novembre de 2021 a l’agost de 2022 inclòs?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de 
pacients per professionals i especialitats de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi els darrers quatre anys
314-12208/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quina és l’evolució de les ràtios de pacient per professional i especialitat els 
darrers 4 anys?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes 
pel Consorci Sanitari Integral per la vulneració de drets dels usuaris de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi els darreres quatre anys
314-12209/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quina és la tipologia de les queixes rebudes pel Consorci Integral Sanitari en 
relació a la vulneració de drets dels usuaris, per centre, en número i percentatge du-
rant els darrers 4 anys?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes de 
pacients rebudes per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
per desatenció, errades i mort els darrers quatre anys
314-12210/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quina és l’evolució de les queixes rebudes de pacients a l’Hospital Moisès 
Broggi per desatenció, per errades i per mort durant el darrers 4 anys?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 341 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats 
d’altres centres assumides per l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi els darrers vuit anys
314-12211/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
El passat mes de desembre de 2021 el comitè d’empresa de l’Hospital Moisès 

Broggi que pertany al Consorci Sanitari Integral, va acudir al Servei Català de la 
Salut per denunciar la falta de personal, va alertar del col·lapse de les urgències, va 
informar de la retallada de vacances i va exigir la dimissió de la direcció. Com a 
conseqüència, el CatSalut va constituir una comissió assessora amb representació 
del Servei Català de Salut.

– Quina és l’evolució de les especialitats assumides per part de l’Hospital Moisès 
Broggi d’altres centres, quines especialitats i de quins centres, durant els darrers 8 
anys?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat
314-12212/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la construcció anunciada el 2019 del nou Hospital General de l’Hospita-

let de Llobregat que s’hauria de constuir al sector de Can Rigal, al barri de Pubi-
lles Cases.

– Quin és l’estat actual del projecte de construcció del nou Hospital?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de 
seguiment del projecte de construcció del nou Hospital General de 
l’Hospitalet de Llobregat
314-12213/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la construcció anunciada el 2019 del nou Hospital General de l’Hospita-

let de Llobregat que s’hauria de constuir al sector de Can Rigal, al barri de Pubi-
lles Cases.

– S’ha creat una nova comissió de seguiment? qui la conforma? quina és la par-
ticipació de les representants de les treballadores i del veïnat?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra i el Departament de Salut 
en les denúncies per violació per submissió química
314-12214/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quin és el protocol d’actuació per part de salut i mossos d’esquadra en cas de 

denúncia de violació per submissió química?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de violació per submissió química denunciats els darrers mesos
314-12215/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quants casos de violació per submissió química han estat denunciats els dar-

rers mesos arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a combatre les violacions per submissió química
314-12216/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està prenent el Govern per combatre les agressions sexuals de 

violació per submissió química?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds presentades amb relació a les línies d’ajuts del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus 
Pròxima Generació
314-12217/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Eva Candela Lopez, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds han estat presentades dins el període establert en la convo-

catòria per al finançament de les línies d’ajuts que s’enumeren a continuació i que 
preveu el Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Euro-
pea - Next Generation EU? Es demana enumeració de les sol·licituds per municipis i 
tipus de sol·licitant (administració pública, entitat adjudicatària de dret de superfície 
o concessió administrativa o persona jurídica privada)

– Línia 1: Inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodela-
ció de centres existents.

– Línia 2: Projectes de tecnologia al servei de l’atenció i la cura de les persones.
– Línia 3: Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació 

dels models de gestió dels serveis socials.
– Línia 4: Projectes d’innovació en serveis socials.
– Línia 5: Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructu-

res residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats i transició energètica 
i mediambiental de les instal·lacions juvenils.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Eva Candela Lopez, diputada, GP 

PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de les 
punxades en espais d’oci i els protocols d’actuació previstos
314-12218/13

FORMULACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit 

Alcalá González, diputada, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten les preguntes següents, per tal que els 
siguin contestades amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos de punxades en entorns d’oci s’han produït a Catalunya durant 

els darrers dos mesos? Quantes dones i quants homes han estat víctimes d’aquestes 
punxades? La durada i la tipologia de la simptomatologia ha estat la mateixa?

– Quina és la distribució territorial dels casos de punxades en entorns d’oci que 
coneix a dia d’avui el Govern? Es demana distribució per província.

– La consellera Verge afirmava en la seva entrevista a Catalunya Ràdio que el 
Cos de Mossos d’Esquadra havia actualitzat el seu protocol específic en l’àmbit dels 
espais d’oci, que incloïa més vigilància policial, però el que cal es molta més preven-
ció i sensibilització dirigida a diferents públics. Com té previst el Govern desplegar 
les polítiques de prevenció específica i de sensibilització?

– Té previst el Govern elaborar un protocol d’actuació específic davant els ca-
sos de punxades als espais d’oci nocturn als centres sanitaris de les poblacions més 
afectades perquè es facin les actuacions i les proves toxicològiques pertinents?

– Ha elaborat el Govern un protocol d’actuació específic davant els casos de pun-
xades als espais d’oci nocturn als centres sanitaris? En cas de resposta afirmativa, a 
quins centres? Quina formació específica ha rebut el personal sanitari?
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– Quina és la raó per la qual, en alguns casos de punxades a dones en entorns 
d’oci i davant la simptomatologia que es presentava, l’hospital a què van ser deriva-
des no van realitzar cap prova toxicològica?

– Quines mesures específiques ha posat en marxa el Govern per evitar les pun-
xades als locals d’oci nocturn?

– Considera el Govern que les mesures posades en marxa poden suposar un ele-
ment de dissuasió?

– Té previst el Govern posar en marxa més mesures per evitar les punxades a 
dones en entorns d’oci? En cas de resposta afirmativa, quines?

– Està treballant el Govern conjuntament amb els representants de l’oci nocturn 
a Catalunya per portar a terme les mesures necessàries per a evitar les punxades als 
locals? En cas afirmatiu, a quins acords han arribat? Quines mesures es garantiran?

– Té previst el Govern elaborar formacions dirigides al personal de seguretat 
dels locals d’oci nocturn en relació amb les situacions de punxades a clients en 
aquests entorns?

– Quan casos de submissió química s’han produït a Catalunya durant els darrers 
dos anys? Quants d’aquests casos s’ha produït a locals d’oci nocturn?

– Quantes víctimes per submissió química han estat agredides sexualment du-
rant els darrers dos anys a Catalunya?

– Quines mesures està portant a terme el Govern per evitar els casos de submis-
sió química?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2022
Gemma Lienas Massot, Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, 

Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’adaptació aplicats en les proves de la convocatòria de places 
reservades a persones amb discapacitat intel·lectual
314-12219/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Davant les irregularitats denunciades en la formulació tècnica de les proves de 

la convocatòria de 151 places de funcionaris específiques per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual, que no s’han ajustat als criteris d’adaptació corresponents, què 
pensa fer el Govern?

– Quins han estat els criteris d’adaptació aplicats en totes les fases de les proves 
per a la convocatòria de 151 places de funcionaris específiques per a persones amb 
discapacitat intel·lectual?

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la imposició 
de sancions per aplicació de la Llei mordassa a les persones 
identificades en el desallotjament de l’edifici de l’antiga Escola 
Menéndez y Pelayo, de Mataró (Maresme)
314-12220/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat dimecres 10 d’Agost els Mossos d’Esquadra van desallotjar l’edifici de 

l’antiga Escola Menéndez i Pelayo, situat entre els carrers de Rocafonda i de Pedro 
Antonio de Alarcón de Mataró.

– Quantes persones van ser identificades i per quin motiu?
– S’han tramitat sancions a través de la llei mordassa de les persones que van ser 

identificades? Quantes? Quina Àrea del Departament les està tramitant?

Palau del Parlament, 22 d’agost de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios en 
l’educació secundària el curs 2022-2023
314-12221/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 70965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El conseller Cambray, en declaracions públiques, es va comprometre a baixar 

les ràtios alumne/classe a secundaria però no en va precisar el calendari. El govern 
baixarà les ràtios de secundària aquest curs 2022-2023? O a quin curs escolar por-
taran a terme aquest compromís?

– El govern és conscient que alguns instituts ja tenen la ràtio superior a 33 alum-
nes/aula per al curs 2022-2023, pensen permetre que s’incompleixi la Llei d’Educa-
ció? Què pensen fer per donar resposta als centres davant aquesta sobreocupació?

– Quants instituts arreu de Catalunya ja superen la ràtio de 33 alumnes/aula un 
cop fetes les matrícules i tenint en compte que continuen vives, i quins son? Exem-
ples com l’Institut Ridaura de Castell d’Aro - Platja d’Aro tenen ja matriculats 35 
alumnes/aula a 4t d’ESO, què faran davant d’aquesta situació? Donaran en aquest i 
la resta d’instituts afectats per sobreocupació un nou grup, tal i com demanen per 
exemple l’AFA de l’Institut Ridaura i el propi centre?

Palau del Parlament, 23 d’agost de 2022
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució 
econòmica de l’Hospital Clínic de Barcelona a la Fundació Social 
Plató del 2020 ençà
314-12222/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es exactamente la contribución económica que el Hospital Clínico de 

Barcelona ha otorgado a la Fundación Platón Social durante los años 2020, 2021 y 
2022?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons del canvi 
de l’esquema operatiu i retributiu de l’Hospital Clínic de Barcelona 
amb relació a la Fundació Social Plató el 2021
314-12223/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál son las razones que determinaron el cambio del esquema operativo y 

retributivo del Hospital Clínico de Barcelona respecto a la Fundación Platón Social 
en 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors 
quantitatius del conveni del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona 
i la Fundació Social Plató
314-12224/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué indicadores cuantitativos se basa el convenio/acuerdo alcanzado entre 

el Hospital Clínico de Barcelona y la Fundación Platón Social en el año de ejerci-
cio 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de 
compliment del conveni del 2021 entre l’Hospital Clínic de Barcelona 
i la Fundació Social Plató
314-12225/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién está realizando el seguimiento para asegurar el cumpliendo del conve-

nio/acuerdo alcanzado entre el Hospital Clínico de Barcelona y la Fundación Platón 
Social en el año de ejercicio 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual de 
les operacions sanitàries de la Fundació Social Plató que assumirà 
l’Hospital Clínic de Barcelona
314-12226/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste anual de las operaciones sanitarias que, por razón del conve-

nio/acuerdo alcanzado entre el Hospital Clínico de Barcelona y la Fundación Platón 
Social durante el año de ejercicio 2021, va a asumir el Hospital Clínico de Barce-
lona?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
actius i els passius amb què la Fundació Social Plató compensa els 
costos operatius traspassats a l’Hospital Clínic de Barcelona el 2021
314-12227/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se valoran los activos y pasivos con que la Fundación Platón Social 

compensa estos costes operativos que ha traspasado al Hospital Clínico de Barcelo-
na durante el año de ejerció 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actius i els 
passius traspassats per la Fundació Social Plató a l’Hospital Clínic de 
Barcelona el 2021
314-12228/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son exactamente los activos y los pasivos traspasados por la Fundación 

Platón Social al Hospital Clínico de Barcelona durante el año de ejercicio 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actius i els 
passius traspassats per l’Hospital Clínic de Barcelona a la Fundació 
Social Plató el 2021
314-12229/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son exactamente los activos y los pasivos traspasados por el Hospital 

Clínico de Barcelona a la Fundación Platón Social durante el año de ejercicio 2021?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
de la Fundació Social Plató per a reservar-se el dret de vol i de 
subedificació en els terrenys cedits a l’Hospital Clínic de Barcelona 
en el marc del conveni del 2021
314-12230/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 70978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
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del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la justificación por la Fundación Platón Social en su convenio/acuerdo 

alcanzado con el Hospital Clínico de Barcelona durante el año de ejercicio 2021, se 
reservase el derecho de vuelo y de subedificación en parte de los terrenos cedidos al 
Hospital Clínico de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 29 de agosto de 2022 
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
entre la sanitat pública i la sanitat privada en els casos dels 
malalts de càncer que demanen d’ésser derivats a l’Institut Català 
d’Oncologia
314-12231/13

FORMULACIÓ: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 70993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En los casos de enfermedad de cáncer, existe una colaboración público-priva-

da plena en la que la totalidad de los casos o aquellos que lo solicitan son derivados 
al Institut Català d’Oncologia, o existen restricciones en algún supuesto?

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2022 
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la 
desactivació del servei d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut
314-12232/13

FORMULACIÓ: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 71002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

A l’hora d’accedir al servei de l’App La Meva Salut «e-consulta», apareix el se-
güent missatge: «El servei de l’e-consulta ha estat desactivat. Si necessiteu fer una 
consulta, poseu-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària per una altra 
via. Disculpeu les molèsties.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Des de quan està desactivat o no funciona el servei «e-consulta» de La Meva 

Salut?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2022
Anna Grau Arias, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
desactivació del servei d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut
314-12233/13

FORMULACIÓ: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 71003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

A l’hora d’accedir al servei de l’App La Meva Salut «e-consulta», apareix el se-
güent missatge: «El servei de l’e-consulta ha estat desactivat. Si necessiteu fer una 
consulta, poseu-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària per una altra 
via. Disculpeu les molèsties.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin es el motiu pel qual està o ha estat desactivat o sense funcionar el servei 

«e-consulta» de La Meva Salut?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2022
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’incidències en el servei d’eConsulta de l’aplicació La Meva Salut 
del 2020 ençà
314-12234/13

FORMULACIÓ: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 71004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

A l’hora d’accedir al servei de l’App La Meva Salut «e-consulta», apareix el se-
güent missatge: «El servei de l’e-consulta ha estat desactivat. Si necessiteu fer una 
consulta, poseu-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària per una altra 
via. Disculpeu les molèsties.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes incidències hi ha hagut al servei «e-consulta» de l’aplicació mòbil de 

La Meva Salut durant els anys 2020, 2021 i 2022, que hagin impedit als usuaris rea-
litzar consultes als seus professionals sanitaris? Sol·licitem la indicació del nombre 
d’incidències desglossada per anys, junt amb el motiu de la incidència.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2022
Anna Grau Arias, diputada GP Cs



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 353 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició dels 
Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée
314-12235/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Té coneixement el govern i el departament de Salut de la recent adquisició 

del Grup Blauclínic, empresa privada que gestiona quatre centres sociosanitaris de 
Barcelona, per part del fons d’inversió suec EQT, a través de Colisée, que va anun-
ciar l’adquisició amb una nota de premsa que es pot consultar al diari Expansión?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres del 
Servei Català de la Salut gestionats pels Centres Blauclínic CBC
314-12236/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quins centres que donen servei a la xarxa pública de salut, al CatSalut, ha ges-

tionat l’empresa Blauclínic?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de 
l’adquisició dels Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée en el 
conveni entre el Servei Català de la Salut i els Centres Blauclínic CBC
314-12237/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina serà l’afectació de l’adquisició de l’empresa Blauclínic per part del fons 

suec EQT, a través de Colisée, en el conveni entre BlauClínic i el CatSalut?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes amb 
relació al Centre Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, 
de Barcelona, dels darrers cinc anys
314-12238/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quina és l’evolució de les queixes rebudes per usuaris i familiars del centre 

sociosanitari Isabel Roig del barri de Sant Andreu de Barcelona els darrers 5 anys? 
(per tipologia i freqüència de cada tipologia)

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació 
de personal al Centre Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant 
Andreu, de Barcelona, dels darrers cinc anys
314-12239/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quina és l’evolució de la contractació de personal del centre sociosanitari Isa-

bel Roig del barri de Sant Andreu de Barcelona per especialitat, durada i tipus de 
jornada els darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de personal 
per pacient i per especialitat del Centre Sociosanitari Isabel Roig 
Casernes de Sant Andreu, de Barcelona, dels darrers cinc anys
314-12240/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quina és l’evolució de la ràtio de personal per pacient i per especialitat del 

centre sociosanitari Isabel Roig del barri de Sant Andreu de Barcelona durant els 
darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació de 
la tipologia i la freqüència de les queixes del Centre Sociosanitari 
Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, de Barcelona, i les dels altres 
centres del Servei Català de la Salut
314-12241/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quina és la comparativa de les queixes rebudes per tipologia i freqüència de 

cada tipologia del centre sociosanitari Isabel Roig del barri de Sant Andreu de Bar-
celona amb la resta de sociosanitaris públics o de gestió privada dins el Catsalut de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del 
conveni amb els Centres Blauclínic CBC per a la gestió del Centre 
Sociosanitari Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, de Barcelona
314-12242/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Tè previst el departament valorar la no renovació del conveni amb Blauclínic 

pel la gestió del centre sociosanitari Isabel Roig del barri de Sant Andreu de Barce-
lona donat que hi ha hagut un canvi de propietari de la proveidora de servei?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la internalització de 
la gestió dels Centres Blauclínic CBC
314-12243/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Té previst el departament valorar la internalització de la gestió dels centres 

gestionats per Blauclínic?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de 
l’adquisició dels Centres Blauclínic CBC pel Grup Colisée en el 
conveni laboral de llurs treballadors
314-12244/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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.



BOPC 381
14 de setembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 357 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina serà l’afectació de l’adquisició de l’empresa Blauclínic per part del fons 

suec EQT, a través de Colisée, en el conveni laboral dels treballadors i treballadores 
de BlauClínic? Han estat informats els diferents comitès d’empresa?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i la 
valoració dels efectes de l’adquisició dels Centres Blauclínic CBC pel 
Grup Colisée
314-12245/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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: 
– Quin departament i càrrec del govern és l’encarregat de fer el seguiment i va-

lorar les afectacions de l’adquisició de BlauClínic per part del fons d’inversió EQT? 
Amb quins interlocutors de la nova direcció?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
donació de dos-cents mil euros per part de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament a l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12246/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué motivo justifica la donación de 200.000 euros por parte del Departamen-

to de Cooperación al Desarrollo de la Generalidad de Cataluña a la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
donacions, aportacions, subvencions i transferències de capital 
a organismes supranacionals i llurs departaments i oficines del 
2015 ençà
314-12247/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas donaciones, aportaciones, subvenciones y/o transferencias de capital 

se han efectuado por parte de la Generalidad de Cataluña a organismo supranacio-
nales como la ONU y cualquiera de sus departamentos y/o oficinas durante los años 
comprendidos entre 2015 y la actualidad (septiembre 2022)?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants 
de la Generalitat i de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans que s’han reunit del 2015 ençà
314-12248/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué representantes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, indicando 

fecha, nombre y cargo; se han reunido con la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el periodo de tiempo com-
prendiendo entre 2015 y la actualidad (septiembre del 2022)?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de donacions, 
aportacions, subvencions i transferències de capital per a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans per 
als exercicis del 2022, el 2023 i el 2024
314-12249/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene la Generalidad de Cataluña previsto algún plan de subvenciones, dona-

ciones, aportaciones y/o transferencias de capital dirigidos a la oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para los ejercicios 
2022, 2023 y 2024?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de 
col·laboració entre la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12250/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún tipo de acuerdo de colaboración entre el Gobierno de la Gene-

ralidad de Cataluña y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OHCHR)?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents 
oficials, divulgatius i consultius elaborats entre la Generalitat i 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 
Humans
314-12251/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué documentos oficiales, divulgativos o consultivos han efectuado represen-

tantes del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esdeveniments, 
les conferències i els congressos en què han participat conjuntament 
la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als Drets Humans
314-12252/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué eventos, conferencias y congresos han participado representantes del Go-

bierno de la Generalidad de Cataluña conjuntamente con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) indicando fecha, lugar 
y concepto?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al tancament de dispensaris
	314-02166/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament dels malalts crònics i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt Berguedà
	314-02167/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Catalunya no s’ha adherit a la compra centralitzada de vacunes de calendari impulsada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
	314-02234/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu previst per a la vacunació contra la grip a la tardor
	314-02235/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris i els professionals dels consultoris mèdics municipals del Berguedà
	314-02768/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de professionals sanitaris i d’administració al Berguedà
	314-02769/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies d’atenció telefònica dels centres d’atenció primària del Berguedà, de l’ambulatori de Berga i de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, de Berga
	314-02770/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’administratius i els horaris d’atenció telefònica dels centres d’atenció primària del Berguedà
	314-02771/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i les queixes presentades al Berguedà per la manca de serveis sanitaris del gener del 2020 al setembre del 2021
	314-02772/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral dels professionals sanitaris de l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03427/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals dels serveis d’urgències d’atenció domiciliària a l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès Occidental) del 2015 ençà
	314-03428/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reobertura del consultori del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03429/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals sanitaris i d’administració dels centres d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Sabadell (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	314-03430/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts d’atenció a les addiccions en el context de les trobades de sexe químic LGTBI
	314-03594/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions atorgats per la Generalitat a Chemsex Support de Stop Sida en el període 2017-2021
	314-03595/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions atorgats per la Generalitat a l’Atenció Psicològica «Chemsex» de BCN Checkpoint en el període 2017-2021
	314-03597/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de distribució de la guia «Slamming - Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de drogues injectables en les sessions de sexe»
	314-03599/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la guia «Slamming Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de drogues injectables en les sessions de sexe» s’ha distribuït en centres d’educació, universitats o centres de salut
	314-03600/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts o les subvencions atorgats per la Generalitat a Infodrogues VIH - Grup de Treball sobre el tractament del VIH en el període 2017-2021
	314-03603/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en l’elaboració de la guia «Slamming Guia per a la reducció dels danys associats a l’ús de drogues inje
	314-03604/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	314-03605/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts rebuts per Stop Sida durant el període 2017-2021
	314-03606/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de formació professional públics creats el 2022
	314-05719/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres públics de formació professional que funcionaran a partir del curs 2022-2023
	314-05720/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres privats de formació professional que funcionaran a partir del curs 2022-2023
	314-05721/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la signatura del conveni entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), el 13 de desembre de 2021
	314-05902/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que s’han incorporat al servei del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), després de la signatura del conveni amb el Servei Català de la Salut
	314-05903/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de població que atén el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), després de la signatura del conveni amb el Servei Català de la Salut
	314-05904/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), estableix un increment de personal per a atendre la nova població
	314-05905/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de personal previst al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), per al 2022
	314-05906/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), té les condicions necessàries en matèria de mobilitat per a ésser un centre de referència per als nous usuaris
	314-05907/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control del Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), perquè es compleixi el conveni signat al desembre del 2021
	314-05908/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de població del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), previstes en el conveni signat al desembre del 2021
	314-05909/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), estableix l’ampliació de les instal·lacions
	314-05910/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de degradació de la Casa Vallmanya a Alcarràs (Segrià)
	314-06013/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància del patrimoni de la Casa Vallmanya per a la difusió de la història del món agrari català i de la vida i l’obra del president Macià
	314-06014/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb relació a la Casa Vallmanya
	314-06015/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i implicació de la Generalitat per a la salvaguarda del patrimoni de la Casa Vallmanya
	314-06016/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la demora de les obres del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-06456/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost de les obres del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-06457/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs de l’empresa Appeal Agrifood Group per al Departament de Salut el 2020
	314-06572/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses valorades pel Departament de Salut abans d’adjudicar el contracte de diversos treballs a l’empresa Appeal Agrifood Group el 2020
	314-06573/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses valorades pel Departament de Salut abans d’adjudicar el contracte de diversos treballs a l’empresa Appeal Agrifood Group el 2020
	314-06574/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood Group el període 2017-2021
	314-06575/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2021
	314-06627/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2020
	314-06628/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2019
	314-06629/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2018
	314-06630/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa Appeal Agrifood, SL, el 2017
	314-06631/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2021
	314-06632/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2020
	314-06633/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2019
	314-06634/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2018
	314-06635/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a l’empresa One&Vet, SL, el 2017
	314-06636/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-378 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06637/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-378 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06638/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-19 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06639/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-19 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06640/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2022-201 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06641/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2022-201 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06642/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del Departament de Salut per a negociar sense publicitat l’adjudicació amb codi d’expedient SA-2021-678 a l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06643/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificaciódel Departament de Salut per a signar el contracte d’emergència amb codi d’expedient SA-2021-678 amb l’empresa Appeal Agrifood, SL
	314-06644/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de tramitació del Projecte de llei d’addiccions
	314-07215/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles inscrits a nom de les cambres de la propietat urbana
	314-07265/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles comprats o venuts per les cambres de la propietat urbana els darrers cinc anys
	314-07266/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments judicials en què les cambres de la propietat urbana assumeixen la representació i la defensa de llurs associats els darrers cinc anys
	314-07267/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i les iniciatives en què les cambres de la propietat urbana participen com a òrgan de consulta i col·laboració amb l’Administració per a elaborar disposicions o actes necessaris per a fomentar 
	314-07268/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis anuals d’execució del 2023 al 2027 per a la construcció de la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona
	314-07282/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
	314-07422/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats el 2020 i el 2021 per a lluitar contra la violència masclista
	314-07423/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2022
	314-07424/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels departaments relatives als fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
	314-07425/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades pels departaments amb els fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
	314-07426/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i les entitats que han rebut subvencions dels departaments amb els fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i el 2021
	314-07427/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels projectes que han rebut subvencions dels departaments amb els fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2020 i 2021
	314-07428/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de la caixa forta trobada a la casa de Vallmanya, a Alcarràs (Segrià), que podria contenir documents d’interès històric o biogràfic sobre la figura del president Macià
	314-07434/13
	Rectificació del text presentat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament puntual de les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’ensenyament secundari per al 2022
	314-07485/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions relatives a demores en la transferència de les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’ensenyament secundari per al 2022
	314-07486/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres per a fixar les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’ensenyament secundari
	314-07487/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a revisar les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’ensenyament secundari
	314-07488/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que centres d’ensenyament secundari han hagut de retornar factures de subministraments bàsics a les entitats bancàries per manca de recursos
	314-07489/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions del Departament d’Educació amb les empreses subministradores perquè els impagaments dels serveis no comportin talls de subministrament
	314-07490/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel Departament d’Educació amb relació als impagaments dels serveis bàsics pels centres d’educació secundària
	314-07491/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació secundària que no han rebut puntualment les assignacions econòmiques fixades per a afrontar les despeses de funcionament
	314-07492/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de les demores en les transferències econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’educació secundària
	314-07493/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació té problemes de liquiditat
	314-07494/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec responsable de no abonar l’assignació mensual als centres d’educació secundària
	314-07495/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va comunicar als centres d’educació secundària que no se’ls abonaria l’assignació mensual
	314-07496/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el pagament mensual i puntual de les assignacions als centres d’educació secundària
	314-07497/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si incrementarà les assignacions econòmiques per a afrontar les despeses de funcionament dels centres d’educació secundària del 2022
	314-07498/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació abonarà la diferència entre les despeses de funcionament dels centres d’educació secundària pressupostades i les despeses efectivament abonades
	314-07499/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb l’entrada en funcionament de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme), el curs 2023-2024
	314-07644/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que assumirà del cost de la construcció de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
	314-07645/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria democràtica en el currículum d’educació secundària obligatòria per al curs 2021-2022
	314-07773/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria democràtica en el currículum de batxillerat per al curs 2021-2022
	314-07774/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria democràtica en el currículum d’educació d’adults per al curs 2021-2022
	314-07775/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements considerats per a l’ensenyament de la memòria democràtica
	314-07776/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la matèria de memòria democràtica en els decrets dels currículums d’educació secundària obligatòria, cicles formatius i batxillerat per al curs 2022-2023
	314-07777/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’interès nacional en bon estat de conservació
	314-07911/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’interès nacional en estat de conservació mitjà
	314-07912/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de béns culturals d’interès nacional en estat de conservació ruïnós
	314-07913/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dutes a terme per la Direcció General del Patrimoni Cultural per a restaurar i preservar els béns culturals d’interès nacional en estat de conservació mitjà o ruïnós
	314-07914/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Departament de Cultura per al 2022 per a la preservació, restauració, protecció i difusió dels béns culturals d’interès nacional
	314-07915/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del conveni per a la construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme)
	314-07931/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a elaborar la llista de les construccions escolars
	314-07933/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de prioritat de la construcció de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), en la llista de les construccions escolars
	314-07934/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-07935/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data del requeriment de la documentació per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-07936/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció de la documentació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet
	314-07937/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) de la documentació per a la cessió del solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet
	314-07938/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament del solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
	314-07939/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que ha demanat per al solar on s’ha de construir l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-07940/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels seus requisits pel que fa al solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
	314-07941/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat per a acollir més equipaments del solar que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) ha de cedir per a la construcció de l’Escola Empordanet
	314-07942/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els emplaçaments oferts per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) per a la construcció de l’Escola Empordanet
	314-07943/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té dels solars de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) qualificats com a terrenys d’equipaments educatius
	314-07944/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de decidir l’emplaçament de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	314-07945/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de l’emplaçament de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), a prop de l’actual
	314-07946/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una partida pressupostària per a la construcció de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), el 2022
	314-07947/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de finançament addicional per a alumnes amb necessitats educatives específiques als centres concertats
	314-07978/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de transferències efectuades pel Departament d’Educació a centres concertats destinades a cobrir el finançament addicional per a alumnes amb necessitats educatives específiques
	314-07979/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques matriculats en centres concertats
	314-07980/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques que han estat matriculats en centres concertats
	314-07981/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per a finançar addicionalment les necessitats educatives específiques d’alumnes matriculats en centres concertats
	314-07982/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles concertades que tenen alumnes amb necessitats educatives específiques amb una assignació de finançament addicional que no han rebut per al curs 2021-2022
	314-07983/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups de les assignatures Higiene i Dietètica al centre Eshob i l’idioma en què s’imparteixen
	314-07998/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delegats d’execució de mesures penals alternatives del Departament de Justícia el 2022
	314-08012/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un increment de delegats d’execució de mesures penals alternatives del Departament de Justícia
	314-08013/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de delegats d’execució de mesures penals alternatives del Departament de Justícia que estan cobertes
	314-08014/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips de delegats d’execució de mesures penals alternatives
	314-08015/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels delegats d’execució de mesures penals alternatives
	314-08016/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els delegats d’execució de mesures penals alternatives elaboren plans individualitzats de treball
	314-08017/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri dels delegats d’execució de mesures penals alternatives per al repartiment dels recursos
	314-08018/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de flexibilitat previstes amb relació al compliment de les mesures penals alternatives
	314-08019/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport socioeducatiu complementari a les mesures penals alternatives
	314-08020/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les mesures penals alternatives
	314-08021/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’assoliment de l’objectiu de les mesures penals alternatives
	314-08022/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reincidència de les persones que han seguit mesures penals alternatives
	314-08023/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients dels equips de delegats d’execució de mesures penals alternatives
	314-08024/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mitjà d’expedients dels equips de delegats d’execució de mesures penals alternatives
	314-08025/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes formatius específics previstos com a mesures penals alternatives
	314-08026/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació dels programes formatius específics previstos com a mesures penals alternatives
	314-08027/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la disminució del nombre d’interns que segueixen programes formatius del darrer trimestre del 2018 ençà
	314-08028/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir als programes formatius del Departament de Justícia
	314-08029/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els programes formatius del Departament de Justícia es poden seguir a tot el territori
	314-08030/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places dels programes formatius del Departament de Justícia a tot el territori
	314-08031/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb les dades de reincidència de les persones que han seguit un programa formatiu
	314-08032/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb les dades de sentències condemnatòries per tipus de delicte
	314-08033/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de nous programes formatius en funció del tipus de delicte
	314-08034/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la disminució del nombre d’interns que segueixen mesures penals alternatives del 2010 al 2021
	314-08035/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap estudi amb relació al grau de reincidència de les persones que han seguit mesures penals alternatives
	314-08036/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi amb relació a la composició socioeconòmica i demogràfica dels interns que han seguit mesures penals alternatives
	314-08037/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les mesures penals alternatives
	314-08038/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps d’espera entre la sentència i l’inici del compliment de la mesura penal alternativa
	314-08039/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’ajustar la demanda de places de mesures penals alternatives a les places preexistents
	314-08040/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de les necessitats de mesures penals alternatives
	314-08041/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesures de flexibilització del compliment de les mesures penals alternatives
	314-08042/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les mesures penals alternatives van acompanyades d’algun tipus d’inserció laboral
	314-08043/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a l’òrgan judicial sentenciador del compliment i l’efectivitat de les mesures penals alternatives
	314-08044/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa a l’òrgan judicial sentenciador dels informes del compliment de les mesures penals alternatives
	314-08045/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departament de Justícia i els òrgans judicials amb relació a la planificació, l’establiment i el seguiment de les mesures penals alternatives
	314-08046/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departament de Justícia i els òrgans judicials amb relació a la planificació, l’establiment i el seguiment dels programes formatius
	314-08047/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si als jutjats penals i les audiències provincials hi ha catàlegs de les mesures penals alternatives
	314-08048/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instaurar un servei de mediació en l’execució penal de les sentències
	314-08049/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels jutjats de vigilància penitenciària i els tribunals sentenciadors en les mediacions penals als centres penitenciaris
	314-08050/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un servei especialitzat en mesures penals alternatives als jutjats de menors
	314-08051/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els serveis socials amb relació als interns que han seguit un curs d’inserció laboral
	314-08052/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció de les entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia per a dur a terme mesures penals alternatives
	314-08053/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a les entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia per a dur a terme mesures penals alternatives
	314-08054/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que tenen les entitats d’optar a la prestació dels serveis de les mesures penals alternatives
	314-08055/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre les entitats que col·laboren en la prestació dels serveis de les mesures penals alternatives i les altres entitats
	314-08056/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un catàleg de places per a participar en les activitats de les mesures penals alternatives
	314-08057/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe de control de l’acompliment de les mesures penals alternatives per part de les entitats que hi col·laboren
	314-08058/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe amb relació al compliment dels objectius de les mesures penals alternatives per part de les entitats que hi col·laboren
	314-08059/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis entre les entitats que col·laboren en la prestació dels serveis de les mesures penals alternatives i el Departament de Justícia
	314-08060/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places per a participar en els programes formatius de les mesures penals alternatives a tot el territori
	314-08061/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats en què es poden dur a terme mesures penals alternatives
	314-08062/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha cap equip o persona que cerqui llocs per a dur a terme mesures penals alternatives
	314-08063/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la promoció del català els darrers deu anys
	314-08064/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la promoció del castellà i el bilingüisme els darrers deu anys
	314-08065/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades delinqüencials del districte de Nou Barris, de Barcelona, els darrers cinc anys
	314-08097/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies interposades al districte de Nou Barris, de Barcelona, els darrers cinc anys
	314-08098/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la memòria d’activitats de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08099/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del programa comunitari de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08100/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el patrullatge conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana al districte de Nou Barris, de Barcelona, el darrer any
	314-08101/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’actuació de seguretat ciutadana per al districte de Nou Barris, de Barcelona
	314-08102/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per als casos de sobreocupació de l’espai públic a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08103/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats d’investigació sobre delictes contra la salut pública a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08104/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat canina a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08105/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08106/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de patrulles a l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08107/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de patrulles nocturnes de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08108/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles camuflats de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08109/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels efectius de l’àrea bàsica policial de Nou Barris els darrers cinc anys
	314-08110/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08111/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles policials de l’àrea bàsica policial de Nou Barris
	314-08112/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’augmentar els efectius de l’àrea bàsica policial de Nou Barris al període estival
	314-08113/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places residencials de titularitat pública per a persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08115/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de places residencials de titularitat privada per a persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08116/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les places residencials de titularitat privada per a persones amb discapacitat
	314-08119/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les places residencials de titularitat pública destinades a persones amb discapacitat
	314-08120/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada plaça residencial de titularitat pública destinada a persones amb discapacitat
	314-08121/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials de titularitat pública o privada per a persones amb discapacitat intel·lectual que estan ocupades a les comarques de Girona
	314-08122/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual en llista d’espera per a accedir a una plaça residencial a les comarques de Girona
	314-08123/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les llistes d’espera per a accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat a les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08124/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir les llistes d’espera per a accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona
	314-08125/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona
	314-08126/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines
	314-08127/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines els darrers deu anys
	314-08128/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un estudi actualitzat de les places residencials, l’evolució i la previsió de futur
	314-08129/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a aconseguir una plaça residencial a les comarques de Girona
	314-08130/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança la Generalitat per cada plaça de serveis de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
	314-08139/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que finança la Generalitat per cada plaça de serveis ocupacionals d’inserció a les comarques de Girona
	314-08141/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les persones amb discapacitat intel·lectual a les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08143/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per als serveis de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
	314-08146/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions en tràmit per part de l’equip de valoració i orientació de les comarques de Girona
	314-08147/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions en tràmit per part dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les comarques de Girona
	314-08148/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de persones valorades per l’equip de valoració i orientació de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08149/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de persones valorades pels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08150/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’una valoració per part dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat de les comarques de Girona
	314-08151/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la llista d’espera per a accedir als serveis de teràpia ocupacional de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08153/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la llista d’espera per a accedir als els serveis ocupacionals d’inserció de les comarques de Girona els darrers deu anys
	314-08156/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Girona i la previsió per al curs 2022-2023
	314-08157/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir la llista d’espera de persones amb discapacitat intel·lectual als serveis ocupacionals d’inserció de les comarques de Girona
	314-08158/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir la llista d’espera de persones amb discapacitat intel·lectual als serveis de teràpia ocupacional de les comarques de Girona
	314-08159/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els serveis de teràpia ocupacional a les comarques de Girona
	314-08160/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els serveis ocupacionals d’inserció a les comarques de Girona
	314-08161/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de prevenció i seguiment de les conductes contràries al bon ordre esportiu
	314-08164/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
	314-08165/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’observança de la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en els recintes esportius
	314-08166/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats pel Cos de Mossos d’Esquadra per infraccions de violència, racisme, xenofòbia i intolerància als recintes esportius els darrers cinc anys
	314-08167/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats per altres cossos de seguretat per infraccions de violència, racisme, xenofòbia i intolerància als recintes esportius els darrers cinc anys
	314-08168/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients iniciats per violència, racisme, xenofòbia i intolerància que s’han resolt amb sanció els darrers cinc anys
	314-08169/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que tenen limitat o prohibit l’accés a recintes esportius
	314-08170/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un registre de persones que tenen limitat o prohibit l’accés a recintes esportius
	314-08171/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’efectivitat de les prohibicions d’accés a instal·lacions o recintes esportius
	314-08172/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la prohibició del consum i la venda de begudes alcohòliques als recintes esportius
	314-08173/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts pel consum o la venda de begudes alcohòliques en recintes esportius els darrers cinc anys
	314-08174/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades pel consum o la venda de begudes alcohòliques en recintes esportius els darrers cinc anys
	314-08175/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun conveni amb les federacions esportives per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
	314-08176/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun conveni amb les administracions locals per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
	314-08177/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun model de reglament d’ús de les instal·lacions esportives amb mesures per a erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport per a facilitar-lo als equipamen
	314-08178/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius els darrers tres anys
	314-08179/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes elaborats per la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius els darrers tres anys
	314-08180/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa d’algun estudi relatiu a la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport
	314-08181/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a prevenir i erradicar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport els darrers tres anys
	314-08182/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària assignada a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius per a l’exercici del 2022
	314-08183/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries assignades a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius en els exercicis 2019, 2020 i 2021
	314-08184/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions reconegudes netes de les partides pressupostàries de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius en els exercicis del 2019, 2020 i 2021
	314-08185/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna campanya del Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar la vigència de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que circulen per la província de Girona
	314-08186/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer alguna campanya pel Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar la vigència de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que circulen per la província de Girona
	314-08187/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les àrees bàsiques policials per a fer controls de carretera per a detectar els vehicles que tenen la inspecció tècnica de vehicles caducada
	314-08188/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls de carretera fets pels Mossos d’Esquadra a la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar que la vigència de la inspecció tècnica de vehicles dels vehicles que hi circulen
	314-08189/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar-ne la vigència de la inspecció tècnica de vehicles
	314-08190/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers cinc anys que tenien la inspecció tècnica de vehicles caducada
	314-08191/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna campanya del Cos de Mossos d’Esquadra per a controlar que els vehicles que circulen per la província de Girona tinguin l’assegurança obligatòria vigent
	314-08194/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autonomia de les àrees bàsiques policials per a fer controls de carretera per a detectar els vehicles que no tenen l’assegurança obligatòria vigent
	314-08195/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls de carretera dels Mossos d’Esquadra a la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar que els vehicles tenen l’assegurança obligatòria
	314-08196/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers cinc anys per a comprovar que tenien l’assegurança obligatòria
	314-08197/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles aturats pels Mossos d’Esquadra en els controls de carretera de la província de Girona els darrers cinc anys que no tenien l’assegurança obligatòria
	314-08198/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions que participen en el Centre Blockchain de Catalunya
	314-08202/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats o corporacions de dret públic que participen en el Centre Blockchain de Catalunya
	314-08203/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estatuts que regulen la composició i la participació del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08204/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels pressupostos de la Generalitat per al 2021 assignada al Centre Blockchain de Catalunya
	314-08205/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 assignada al Centre Blockchain de Catalunya
	314-08206/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions, les entitats, les universitats i les corporacions de dret públic que fan alguna aportació econòmica al Centre Blockchain de Catalunya
	314-08207/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08208/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment selectiu del personal que treballa al Centre Blockchain de Catalunya
	314-08209/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació laboral o funcionarial del personal que treballa al Centre Blockchain de Catalunya
	314-08210/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de contracte laboral del personal del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08211/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes fets pel Centre Blockchain de Catalunya
	314-08212/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme de control de l’execució dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08213/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme d’avaluació dels resultats dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08214/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació impartida amb relació a la tecnologia de cadena de blocs
	314-08215/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en criptomonedes impartida pel Centre Blockchain de Catalunya
	314-08216/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Centre Blockchain de Catalunya en el congrés sobre criptomonedes que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) a l’abril del 2022
	314-08217/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del Centre Blockchain de Catalunya amb l’empresa IM Mastery Academy
	314-08218/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edicions de la Fira BxCat (Blockchain per Catalunya) que han tingut lloc
	314-08219/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu, el pressupost i el finançament de les fires BxCat (Blockchain per Catalunya)
	314-08220/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de l’empresa IM Mastery Academy en alguna edició de la Fira BxCat (Blockchain per Catalunya)
	314-08221/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les fires BxCat (Blockchain per Catalunya)
	314-08222/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte «Obrir Girona» forma part dels projectes del Centre Blockchain de Catalunya
	314-08223/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del projecte «Obrir Girona»
	314-08224/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han participat en el projecte «Obrir Girona»
	314-08225/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del projecte «Obrir Girona»
	314-08226/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització del projecte «Obrir Girona»
	314-08227/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte «Obrir Girona» ha conclòs amb la creació d’algun document o «passaport» digital
	314-08228/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics que han tingut lloc dins el projecte «Obrir Girona»
	314-08229/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’escollir els organitzadors dels actes públics del projecte «Obrir Girona»
	314-08230/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van assistir als actes del projecte «Obrir Girona»
	314-08231/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe o estudi fet per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol amb relació al projecte «Obrir Girona»
	314-08232/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al projecte «C2.1071 - Sanejament i depuració de Sarroca de Lleida» (Segrià)
	314-08245/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al projecte «C1.383 - Desdoblament col·lector llevant del sistema del Besòs a Badalona» (Barcelonès)
	314-08246/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació no finança el transport i el menjador escolar de Biosca (Segarra) a altres municipis amb serveis
	314-08247/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions laborals, familiars i de serveis públics entre Biosca i Torà (Segarra)
	314-08248/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació dels drets de les famílies de Biosca que trien l’escola a Torà (Segarra)
	314-08249/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda d’una reunió amb l’alcalde de Torà per a facilitar l’escolarització dels alumnes de Biosca (Segarra)
	314-08250/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la gratuïtat del transport i el menjador escolar per a les famílies de Biosca (Segarra)
	314-08251/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Departament de Drets Socials fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, per part dels jutjats
	314-08308/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Departament d’Interior fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, per part dels jutjats
	314-08310/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls ambientals de l’activitat de la fàbrica de vidre Ramon Clemente, del Masnou (Maresme), dels darrers tres anys
	314-08316/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avisos relatius a l’existència d’un sot a la via comunicats pels treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix 
	314-08324/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions o queixes relatives a la limitació de velocitat per deficiències de la infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant B
	314-08325/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha estat en mal estat la via de tren de Ferrocarrils de la Generalitat on va tenir lloc l’accident del 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-08326/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera revisió de seguretat dels trens de Ferrocarrils de la Generalitat que van tenir l’accident el 16 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-08327/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació de velocitat al punt quilomètric de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat on va tenir lloc l’accident el 16 de maig de 2022
	314-08329/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha declarat deserta la convocatòria de provisió de quatre llocs de treball de tècnic destinats a examinar projectes d’energies renovables del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (S
	314-08340/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tornar a obrir la convocatòria de provisió de quatre llocs de treball de tècnic destinats a examinar projectes d’energies renovables del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
	314-08341/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’urgència previstos per a desencallar els projectes d’energies renovables a Lleida (Segrià) mentre no es cobreixen les places de tècnic del Departament d’Acció Climàtica a Lleida (Segrià)
	314-08342/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de subvencions de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 2022 per a entitats comunitàries d’atenció a persones amb VIH denegats pel Departament de Drets Socials
	314-08343/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci de promoció dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineu 2030
	314-08362/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2018
	314-11508/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2019
	314-11509/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2020
	314-11510/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en publicitat institucional als mitjans de comunicació el 2021
	314-11511/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a elaborar el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	314-11513/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el desplegament de la fibra òptica al Berguedà no arribarà a tots els municipis el 2022
	314-11520/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat designada per a controlar el compliment de la Llei 12/2013, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària
	314-11521/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a evitar restriccions d’aigua a Vacarisses (Vallès Occidental)
	314-11523/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de la seu de Tarragona de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11535/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de participació de la Generalitat en la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11536/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet auditories externes anuals de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11537/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de grups d’investigació de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11538/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes d’investigació gestionats per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11539/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes d’investigació gestionats per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11540/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11541/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el nou pla estratègic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11542/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment dels objectius previstos en el contracte programa de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya del 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici
	314-11543/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment dels objectius previstos en el contracte programa de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya del 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici
	314-11544/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11545/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11546/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11547/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11548/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupa el càrrec de director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11549/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11550/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11551/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11552/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupa el càrrec de gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11553/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11554/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del gerent de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11555/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que formen part del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11556/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2019, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11557/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11558/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels membres del Consell Científic de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2021, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11559/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del Consell Empresarial de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici del 2019
	314-11560/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recompte físic de l’actiu immobilitzat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya el 2020 i el 2021
	314-11561/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’elements d’actiu immobilitzat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya que tenen l’etiqueta identificativa
	314-11562/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les recomanacions de l’Informe de fiscalització 5/2022, de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019, amb relació als criteris per a aplicar
	314-11563/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb contracte indefinit
	314-11564/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb contracte temporal
	314-11565/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni propi de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
	314-11566/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el catàleg de llocs de treball aprovat pel patronat de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
	314-11567/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de control horari dels treballadors de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
	314-11568/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adhesió del director i del director econòmic de la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya al codi de conducta dels centres Cerca
	314-11569/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la disminució de la inversió en la llista d’espera de persones amb dependència el 2021
	314-11612/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en la llista d’espera de persones amb dependència del 2018 al 2021
	314-11613/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que esperen ésser ateses en un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
	314-11640/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
	314-11641/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que atenen els menors en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
	314-11647/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha entrat en funcionament el CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-11648/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’entrada en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-11649/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Mútua de Terrassa no ha lliurat la llista de pacients que s’haurien de derivar al Consorci Sanitari de Terrassa
	314-11650/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Mútua de Terrassa no ha comunicat la llista de professionals que s’haurien de traspassar
	314-11651/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data que es podran seleccionar els professionals del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-11652/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats per a la posada en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental), per part de Mútua de Terrassa
	314-11653/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles perjudicis per als ciutadans de Terrassa (Vallès Occidental) per l’endarreriment de la posada en funcionament del CAP Can Roca
	314-11654/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consorci Sanitari de Terrassa no es farà càrrec de les derivacions hospitalàries
	314-11655/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la decisió que Mútua de Terrassa assumeixi les derivacions sanitàries
	314-11656/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del CAP Sant Genís, de Rubí (Vallès Occidental)
	314-11657/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que l’endarreriment de la posada en funcionament del CAP Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental), faci augmentar les llistes d’espera a Mútua de Terrassa
	314-11658/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de pacients a l’Hospital de Terrassa
	314-11659/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre els serveis de Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa
	314-11660/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que rebrà Mútua de Terrassa per a assumir les derivacions de pacients
	314-11661/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la posició del comitè del Consorci Sanitari de Terrassa
	314-11662/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a exercir el dret de tanteig i retracte depenent de la persona física o jurídica que ha fet l’oferta de compra prèvia per a l’adquisició de l’habitatge amb relació a l’aplicació del Decret l
	314-11663/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials fan del compliment per part dels jutjats de la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 pe
	314-11675/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desnonaments que han vulnerat la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
	314-11676/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures judicials iniciades pels departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials en els casos en què els tribunals han executat desnonaments incomplint la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 1
	314-11677/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de què disposen els departaments de Justícia, d’Interior i de Drets Socials pel que fa a l’aplicació de la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afr
	314-11678/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11680/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11681/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11682/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11683/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places lliures als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11684/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places lliures als pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual gestionats amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11685/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar amb suport gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11686/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar amb suport gestionat amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11687/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar residència temporal o permanent gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11688/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de llar residència temporal o permanent gestionat amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11689/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de centre residencial temporal o permanent gestionat amb recursos públics en data del 31 de maig de 2022
	314-11690/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual beneficiàries del servei de centre residencial temporal o permanent amb recursos concertats en data del 31 de maig de 2022
	314-11691/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual en la llista d’espera per a pisos tutelats en data del 31 de maig de 2022
	314-11692/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al finançament del Consell Social de la Llengua Catalana
	314-11693/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al finançament del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
	314-11694/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al finançament de la Comissió Tècnica de Política Lingüística
	314-11695/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual destinat al finançament del Consorci per a la Normalització Lingüística
	314-11696/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diligències obertes per la fuita del 23 al 26 de maig de 2022 a la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
	314-11697/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) d’incorporar-se a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona
	314-11717/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu dur a terme contra l’exclusió del mercat de lloguer que pateixen les dones víctimes de violència masclista
	314-11757/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per a executar el Decret llei 24/2021, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades
	314-11762/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació a L’Onada Serveis de la gestió de la residència pública Mossèn Vidal i Aunòs, de Barcelona
	314-11764/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quatre reptes plantejats pels Mossos d’Esquadra en l’edició d’enguany del concurs SmartCatalonia Challenge
	314-11765/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments escollits per a participar en l’edició d’enguany del concurs SmartCatalonia Challenge
	314-11766/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat en la Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya
	314-11767/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la compra d’algun programari d’anàlisi i espionatge com Innosystec GmbH
	314-11769/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’ús provisional d’aparcament de camions en un tram de la carretera GI-673 on s’han de fer obres per a reduir-ne la perillositat
	314-11770/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la segona convocatòria del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
	314-11771/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds a la prova pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
	314-11772/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable de diversos aspectes del servei ferroviari de rodalia
	314-11851/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la puntuació definitiva de la licitació del lot A de l’Acord marc per al desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat
	314-11869/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la puntuació definitiva de la licitació del lot 4 del Servei de manteniment de les aplicacions de la Generalitat
	314-11870/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris subjectius per a la puntuació definitiva del contracte de posada en marxa i desenvolupament del sistema integral per a la localització i seguiment de la flota pesquera
	314-11871/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per a l’erari públic del projecte de candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
	314-11872/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Departament de Cultura a l’Acadèmia de Montpeller per a la promoció i la defensa del català
	314-11873/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Departament de Cultura al finançament de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana
	314-11874/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat pel Govern al finançament de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana
	314-11875/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de Ferrocarrils de la Generalitat relacionats amb els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern del 2030 en el període del 2018 al 2022
	314-11889/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la licitació de la nova estació d’autobusos de Palamós (Baix Empordà)
	314-11892/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la part pendent de la paga extra del 2014 als treballadors públics
	314-11978/13
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la darrera Marató de TV3 destinat íntegrament a la recerca científica de malalties
	316-00184/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que La Marató de TV3 va rebre de la Generalitat la darrera edició i la prevista per a la propera edició
	316-00185/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la Fundació La Marató de TV3
	316-00186/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de la Fundació La Marató de TV3 i el sou que perceben
	316-00187/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import del pressupost de la Fundació La Marató de TV3 destinada a la retribució dels treballadors
	316-00188/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres de la comissió científica assessora de la Fundació La Marató de TV3
	316-00189/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el projectes que es finançaran amb la recaptació de la darrera edició de La Marató de TV3
	316-00190/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pressupost públic de la Fundació La Marató de TV3 per al 2022
	316-00191/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els especialistes i investigadors d’àmbit internacional que han participat en la darrera edició de La Marató de TV3
	316-00192/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les subvencions que ha rebut la Fundació La Marató de TV3 el 2021 i les previstes per al 2022
	316-00193/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entitats, associacions, organitzacions no governamentals, empreses o fundacions que han col·laborat amb la Fundació La Marató de TV3 en la dar
	316-00194/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació del percentatge de temps de paraula que va tenir VOX en els informatius de TV3 del gener a l’abril del 2021
	316-00195/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació del percentatge de temps de paraula que va tenir VOX en els informatius de Catalunya Ràdio del gener a l’abril del 2021
	316-00196/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021, pel que fa a la participació de les entitats en els debats polítics, només s’ha donat veu a Òmnium
	316-00197/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de la rest
	316-00198/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en els informatius de Catalunya Ràdio
	316-00199/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de TV3 ha est
	316-00200/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els informatius de Catalunya Ràdio ha estat inferior a
	316-00201/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a
	316-00202/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a
	316-00203/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions al Parlamen
	316-00204/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a
	316-00205/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 2090
	316-00206/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 2090
	316-00207/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions a l’Assembl
	316-00208/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions a l’Assembl
	316-00209/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al temporal Filomena a TV3
	316-00210/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al temporal Filomena a Catalunya Rà
	316-00211/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’empresonament de Pablo Hasel a 
	316-00212/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’empresonament de Pablo Hasel a 
	316-00213/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en tres espais d’entrevistes a TV3
	316-00214/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en dos espais d’entrevistes a Catalunya Ràdio
	316-00215/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 VOX només ha aparegut en dos espais d’entrevistes al canal 3/24
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	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 s’ha entrevistat cinc agrupacions polítiques separatistes i una no separatista a TV3
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del gener a l’abril del 2021 sols s’ha entrevistat una vegada el president del Grup Parlamentari VOX a TV3
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de la resta
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els informatius de Catalunya Ràdio ha estat inferior al
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en els informatius de TV3 ha estat inferior al de la resta
	316-00222/13
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en els informatius de Catalunya Ràdio
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de TV3 ha esta
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX al Congrés dels Diputats en els informatius de Catalunya R
	316-00225/13
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a 
	316-00226/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a la pandèmia de Covid-19 a Cataluny
	316-00227/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives al judici de la Causa Especial 20907
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el percentatge de temps de paraula de VOX en les informacions relatives a les eleccions al Parlament
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les eleccions
	316-00231/13
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les estratègi
	316-00232/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 el Grup Parlamentari VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a les estratègi
	316-00233/13
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	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions a TV3 relatives al requeriment del Tribunal de
	316-00234/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions a Catalunya Ràdio relatives al requeriment del
	316-00235/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula a TV3 en les informacions relatives a la crisi política i humanità
	316-00236/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula a Catalunya Ràdio en les informacions relatives a la crisi polític
	316-00237/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a la immigració i la gestió migratòr
	316-00238/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport Josep Ta
	316-00239/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 VOX no ha tingut temps de paraula en les informacions relatives a l’ampliació de l’aeroport Josep Ta
	316-00240/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX a TV3
	316-00241/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX al canal 3/24
	316-00242/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha entrevistat cap vegada VOX a Catalunya Ràdio
	316-00243/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats polítics de TV3
	316-00244/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats polítics del canal 3/24
	316-00245/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual del maig a l’agost del 2021 no s’ha convidat cap vegada VOX als debats polítics de Catalunya Ràdio
	316-00246/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si considera que fa una cobertura informativa de l’activitat política de VOX proporcional a la seva representació en el Parlament del 14 de febrer
	316-00247/13
	Resposta del president del Consell de Govern
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	314-12206/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes i de llits tancats a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi del novembre del 2021 a l’agost del 2022
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