
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 les llengües de la informació i dels 
resultats clínics de l’aplicació La Meva Salut
314-04831/13
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta i la demanda efectiva de 
formació continuada del curs 2021-2022
314-07501/13
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de matrícules de cicles 
formatius de grau mitjà presencials registrades el curs 2020-2021
314-07502/13
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de matrícules de cicles 
formatius de grau mitjà a distància registrades el curs 2020-2021
314-07503/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de cicles for-
matius de grau mitjà que s’oferiran el curs 2022-2023
314-07504/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de matrícules de cicles 
formatius de grau superior presencials registrades el curs 2020-2021
314-07505/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de cicles for-
matius de grau superior que s’oferiran el curs 2022-2023
314-07506/13
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost del Depar-
tament d’Educació destinat a la formació professional el curs 2021-2022
314-07507/13
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst pel Departa-
ment d’Educació per a la formació professional el curs 2022-2023
314-07508/13
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places als cicles 
formatius de grau mitjà als alumnes de quart d’ESO
314-07509/13
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places als cicles 
formatius de grau mitjà a les persones amb el títol d’educació secundària obligatòria 
i a les que provenen del batxillerat
314-07510/13
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places als cicles 
formatius de grau superior als alumnes que provenen del grau mitjà
314-07511/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de places als cicles 
formatius de grau superior als alumnes que tenen el títol de grau mitjà
314-07512/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre, la localització i la família 
formativa dels nous grups educatius concertats
314-07513/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa de necessitats formatives 
territorials i sectorials del Departament d’Educació
314-07514/13
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que posaran 
en marxa un pla pilot per a fomentar el coneixement de les llengües estrangeres en 
els cicles formatius el curs 2022-2023
314-07515/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de cicle formatiu de grau 
mitjà i de grau superior per al curs 2022-2023
314-07526/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Departament de Salut 
per a nomenar els membres del Consell Assessor de l’Atenció Primària
314-07656/13
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exclusió d’alguna societat cientí-
fica del Consell Assessor de l’Atenció Primària
314-07657/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna representació 
dels usuaris en el Consell Assessor de l’Atenció Primària
314-07658/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència de l’Estratègia nacional 
de l’atenció primària i salut comunitària de la darrera legislatura
314-07659/13
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació prevista per a solucionar 
el problema del relleu en la direcció de l’Escola Abat Marcet, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-08299/13
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions del Departament 
d’Educació per a cobrir la vacant en la direcció de l’Escola Abat Marcet, de Terras-
sa (Vallès Occidental)
314-08300/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de la decisió d’obrir un 
concurs per a cobrir la vacant en la direcció de l’Escola Abat Marcet, de Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-08301/13
Resposta del Govern 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament d’una família vul-
nerable d’un habitatge propietat d’un gran tenidor a Barcelona el 9 de maig de 2022 
sense oferir-los un lloguer social
314-08302/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament d’una família vul-
nerable d’un habitatge propietat d’un gran tenidor a Lleida el 5 de maig de 2022 
sense oferir-los un lloguer social
314-08303/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament d’una família vul-
nerable sense ordre judicial a Barcelona el 3 de maig de 2022
314-08304/13
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament d’una parella d’avis 
sense ordre judicial a Barcelona el 29 d’abril de 2022
314-08305/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del braçalet que duia 
un agent dels Mossos d’Esquadra amb el missatge «Police lives matter» durant un 
desnonament a Barcelona
314-08306/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Departament 
de Justícia fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge, per part dels jutjats
314-08309/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té el Departa-
ment d’Interior amb relació a l’actuació policial en el tall de la C-17 a l’Ametlla del 
Vallès (Vallès Oriental)
314-08311/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors del Depar-
tament d’Educació
314-08312/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que faran clas-
ses de religió islàmica el curs 2022-2023
314-08313/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un edifici a 
l’Institut Jaume i Pedrol, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), per als alumnes que 
estudien en mòduls prefabricats
314-08314/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a la cons-
trucció de l’edifici de l’Institut Les Cinc Sènies, de Mataró (Maresme)
314-08322/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la Taula de Di-
àleg coordinades per la Universitat Oberta de Catalunya
314-08328/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del model d’educació 
d’adults
314-08332/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de traslladar el Centre 
de Formació d’Adults de Tortosa (Baix Ebre) a l’edifici Betània
314-08333/13
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’idoneïtat de l’edifici 
Betània per a traslladar-hi el Centre de Formació d’Adults de Tortosa (Baix Ebre)
314-08334/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de transport públic per 
a arribar a l’edifici Betània, de Tortosa (Baix Ebre)
314-08335/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’espais per a traslladar-hi 
el Centre de Formació d’Adults de Tortosa (Baix Ebre)
314-08336/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de 
Tortosa (Baix Ebre) per a trobar alternatives per a emplaçar el Centre de Formació 
d’Adults de Tortosa
314-08337/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d’escoles d’adults
314-08338/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais que s’han ofert per a 
emplaçar-hi el Centre de Formació d’Adults de Tortosa (Baix Ebre)
314-08339/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del viatge de la con-
sellera d’Acció Exterior i Govern Obert al Canadà el 2022
314-11664/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert en el viatge al Canadà el 2022
314-11665/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge d’anada al Ca-
nadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 2022
314-11666/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de tornada del 
Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 2022
314-11667/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classe del viatge d’anada al Ca-
nadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 2022
314-11668/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classe del viatge de tornada del 
Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 2022
314-11669/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hotels en què la consellera d’Ac-
ció Exterior i Govern Obert s’ha allotjat en el viatge al Canadà el 2022
314-11670/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb qui la consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert s’ha reunit al Canadà el 2022
314-11671/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords entre la representació 
política del Quebec i la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 2022
314-11672/13
Resposta del Govern 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert al Canadà el 2022
314-11673/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de la darrera oficina 
bancària del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona
314-11758/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
l’accés dels veïns del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, als serveis bancaris
314-11759/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment a les entitats bancàri-
es perquè reprenguin l’atenció personalitzada al barri de la Trinitat Nova, de Barcelona
314-11760/13
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun barri de Barce-
lona sense cap entitat bancària
314-11761/13
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes «greenfield» subven-
cionats del 2016 ençà
314-11971/13
Resposta del Govern 41

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte que té poder 
ensenyar els pits per a evitar la hipersexualització de les nenes
311-00044/13
Anunci: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet de resoldre la 
discriminació de les dones per mitjà del topless
311-00045/13
Anunci: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 43

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
beneficiat de la prestació per a famílies amb fills a càrrec el 2020
314-12253/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
beneficiat de la prestació per a famílies amb fills a càrrec el 2021
314-12254/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
beneficiat de la prestació per a famílies amb fills a càrrec el 2022
314-12255/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats familiars que 
s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en situació de risc el 2020
314-12256/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats familiars que 
s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en situació de risc el 2021
314-12257/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats familiars que 
s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en situació de risc el 2022
314-12258/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un menor tutelat o en guarda protectora 
de la Generalitat el 2020
314-12259/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un menor tutelat o en guarda protectora 
de la Generalitat el 2021
314-12260/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un menor tutelat o en guarda protectora 
de la Generalitat el 2022
314-12261/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació dels expedients infor-
matius i el nombre de sancions proposades i executades amb relació al contracte 
del transport sanitari
314-12262/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya del Departament 
d’Igualtat i Feminismes que promou el topless
314-12263/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la campanya del 
Departament d’Igualtat i Feminismes que promou el topless
314-12264/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses, entitats o associa-
cions que han participat en la campanya del Departament d’Igualtat i Feminismes 
que promou el topless
314-12265/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat percebuda per les em-
preses, entitats o associacions que han participat en la campanya del Departament 
d’Igualtat i Feminismes que promou el topless
314-12266/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència que ha impedit l’inici 
del curs escolar a l’Institut Escola Lluís Millet, de Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celonès)
314-12267/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va tenir coneixe-
ment de la incidència que ha impedit l’inici del curs escolar a l’Institut Escola Lluís 
Millet, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-12268/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions que es donaran a 
les famílies de l’Institut Escola Lluís Millet, de Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès), pel retard en l’inici del curs escolar
314-12269/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions entre el Departa-
ment d’Educació i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) amb rela-
ció a la incidència que ha impedit l’inici del curs escolar a l’Institut Escola Lluís Millet
314-12270/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
previstos per al curs escolar 2022-2023
314-12271/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
escolars dels municipis
314-12272/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
destinats a centres educatius el curs 2022-2023
314-12273/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que estudi-
aran en mòduls prefabricats
314-12274/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
per comarca i la comarca que en té més
314-12275/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 53

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou canal infantil Super3
322-00125/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 53

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les graelles de progra-
mació de la campanya conjunta de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per a 
la nova temporada
322-00126/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 54

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el projecte per al canal Esport3
322-00127/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 54

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la coproducció de TV3 i 
l’emissió de la pel·lícula Sis nits d’agost
322-00128/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 55

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la presència de les dones 
polítiques als mitjans de la Corporació
322-00129/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de la missió de servei públic dels 
mitjans de la Corporació
322-00130/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 56

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els trenta anys de Ca-
talunya Informació
322-00131/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 56

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa
322-00132/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 57
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de selecció de 
col·laboradores i col·laboradors dels programes de ràdio i televisió de la Corporació
322-00133/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 57

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els resultats d’estiu de Televisió de Catalunya i les plataformes digitals
323-00173/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’inici i les previsions per a la nova temporada de TV3
323-00174/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures preses per a despolititzar TV3
323-00175/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 59

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la utilització de les marques de TV3 per entitats polítiques
323-00176/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 59

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de la Diada
323-00177/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 59

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme als mitjans de la Corporació
323-00178/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els nous programes de TV3 Zona Franca i Col·lapse
323-00179/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les línies bàsiques del seu mandat
323-00180/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’inici de la temporada de TV3
323-00181/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de despolitització de la graella i els usos lingüístics en la nova pro-
gramació
323-00182/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la participació de TV3 en la producció audiovisual catalana
323-00183/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la nova programació de TV3
323-00184/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu en els telenotícies de TV3
323-00185/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 63
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les condicions laborals dels treballadors i el material de què disposen
323-00186/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 63

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els col·laboradors dels mitjans de la Corporació del 
curs 2022-2023
316-00248/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 64
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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 les llengües de la 
informació i dels resultats clínics de l’aplicació La Meva Salut
314-04831/13

Proponent: Ignacio Martín Blanco, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-04831/13 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’Estatut de Catalunya i Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lin-
güística, el català és la llengua que s’ha d’emprar normalment a la Generalitat de 
Catalunya, tant en les comunicacions internes com en la relació amb les persones 
físiques i jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català. Aquesta llei determina que 
aquest principi també és aplicable a les institucions i les empreses que en depenen 
i als concessionaris de llurs serveis. El ciutadà o ciutadana, si ho demana, té dret a 
rebre les comunicacions i notificacions en castellà o a ser atès oralment en aquesta 
llengua.

A l’Aran, la Generalitat ha d’emprar normalment l’aranès de manera anàloga als 
usos previstos per al català a la resta de Catalunya.

La Meva Salut, com a web i app, es troba disponible en català, castellà i occità 
aranès. La informació que es pot consultar o descarregar des de La Meva Salut i que 
prové d’altres sistemes, com ara de la Història clínica (HC3), apareix en l’idioma en 
què ha estat redactada als centres sanitaris per part del professional que va prestar 
l’atenció, sigui en català o en castellà.

D’acord amb la normativa vigent, la ciutadania té dret a sol·licitar la documen-
tació en altra llengua oficial a Catalunya diferent de la que s’hagi utilitzat origi-
nalment per part del professional. Caldrà que el ciutadà o ciutadana ho sol·liciti al 
centre on ha estat atès: https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/
llei_de_politica_linguistica/arxius/lleipl98.pdf

És evident, doncs, que es contempla el dret dels catalans a obtenir els informes 
mèdics en català o castellà, segons es desitgi. Si la llengua en què es vol tenir l’in-
forme és diferent de la que ha utilitzat el professional, només cal sol·licitar la tra-
ducció al centre.

El Departament de Salut no ha donat instruccions, ni a La Meva Salut ni en cap 
altre canal, per tal que sigui la ciutadania qui demani i pagui una traducció jurada 
en cas que desitgi els informes mèdics en la llengua oficial diferent de la que ha estat 
utilitzada pel professional que ha redactat la informació mèdica.

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fllengua.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fdocuments%2Flegislacio%2Fllei_de_politica_linguistica%2Farxius%2Flleipl98.pdf&data=04%7C01%7Cbinurria%40catsalut.cat%7C2675310dc0484a4793ec08d9ecb8b0e0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637801100245356471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=erIsymGIW523kX0iNBHC5kbgQ%2FXEkTkhNbQgJWAz7WQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fllengua.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fdocuments%2Flegislacio%2Fllei_de_politica_linguistica%2Farxius%2Flleipl98.pdf&data=04%7C01%7Cbinurria%40catsalut.cat%7C2675310dc0484a4793ec08d9ecb8b0e0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637801100245356471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=erIsymGIW523kX0iNBHC5kbgQ%2FXEkTkhNbQgJWAz7WQ%3D&reserved=0
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta i la demanda 
efectiva de formació continuada del curs 2021-2022
314-07501/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-07501/13, 
314-07502/13, 314-07503/13, 314-07504/13, 314-07505/13, 314-07506/13, 314-
07507/13, 314-07508/13, 314-07509/13, 314-07510/13, 314-07511/13, 314-07512/13, 
314-07513/13, 314-07514/13, 314-07515/13 i 314-07526/13 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 en relació a la demanda efectiva de cicles forma-
tius del curs 2022-2023, durant la preinscripció s’han ofert un total de 45.152 places 
de cicles formatius de Grau Mitjà i s’han rebut 48.677 sol·licituds de preinscripció. 
En relació amb els cicles formatius de Grau Superior, s’han ofert de cara al curs 
vinent 35.408 places, amb una demanda en la preinscripció de 40.616 sol·licituds.

Cal recordar que el procés de matriculació no ha finalitzat. El passat 15 de ju-
liol es va fer la primera assignació per l’alumnat de continuïtat de cicles formatius 
de Grau Mitjà i el 22 de juliol per l’alumnat de no continuïtat de cicles formatius de 
Grau Mitjà i el de Grau Superior.

En aquesta primera fase d’assignació el 96,2% de l’alumnat de 4t d’ESO que s’ha 
preinscrit a un cicle de Grau Mitjà ha obtingut una plaça entre una de les opcions 
que ha demanat. A més, el 88,6% d’aquest alumnat ha obtingut plaça en la primera 
opció demanada. Pel que fa a la preinscripció als cicles de Grau Superior, el 66,9% 
de l’alumnat preinscrit ha obtingut una plaça en la primera fase d’assignació. El 
86,8% del qual entrant en primera opció.

Aquesta millora en el percentatge de places assignades ha estat possible gràcies a 
diferents mesures: l’increment molt destacat de l’oferta inicial, l’increment en l’ofer-
ta final de 29,5 grups de Grau Mitjà per donar resposta a les opcions més demanades 
a la preinscripció i l’augment de la capacitat dels grups.

Malgrat això, en aquesta primera assignació s’ha detectat un gran nombre 
d’alumnat que, tot i tenir la plaça assignada –la gran majoria en primera opció–, no 
ha formalitzat la matrícula. Així doncs, 9.136 alumnes amb una plaça assignada a 
Grau Mitjà i 6.181 alumnes amb una plaça assignada a Grau Superior no s’han ma-
triculat.

Entre el 25 de juliol i el 6 de setembre, els centres estan gestionant les llistes 
d’espera i un cop finalitzada aquesta gestió, el 13 de setembre es publicaran les pla-
ces vacants –per cada centre, cicle i torn–. Així doncs, del 14 al 16 de setembre, 
l’alumnat sense assignació podrà refer la seva sol·licitud en relació a les places va-
cants. Les assignacions de places d’aquesta segona fase d’admissió es publicaran el 
21 de setembre.

Pel que fa als cicles de Grau Mitjà, resten 13.626 places vacants per a 11.722 sol-
licituds pendents d’assignació. I pels cicles de Grau Superior resten 13.026 places 
vacants per a 8.361 sol·licituds pendents. En total doncs, 27.000 places vacants –en-
tre Grau Mitjà i Grau Superior– i 20.000 sol·licituds pendents d’assignació. D’aques-
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ta manera, queda garantit que tot l’alumnat que vulgui cursar FP té una plaça als 
cicles oferts.

En segon lloc, respecte el pressupost que el Departament d’Educació destina a la 
formació professional, s’informa que per l’any 2021 va ser de 40.192.956,22 milions 
d’euros i pel 2022 (fins el mes d’agost) ha estat de 48.869.634,97 milions d’euros. Cal 
precisar que aquestes xifres corresponen als pressupostos de la Direcció general de 
Formació Professional pels exercicis indicats, però hi ha altres partides que també 
destinen pressupost a la formació professional com són les destinades al finança-
ment dels centres on s’imparteix l’FP, al personal docent i PAS d’aquests centres, als 
concerts educatius, per equipaments, etc.

En tercer lloc, en relació al garantiment de places a l’alumnat provinent de 4t 
d’ESO, s’informa que la principal novetat de la preinscripció és que s’ha modificat 
el procediment per garantir que l’alumnat de 4t d’ESO tingui plaça al cicle de Grau 
Mitjà als àmbits professionals que hagi sol·licitat. En aquest sentit, hi ha hagut dos 
processos: del 20 al 26 d’abril per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització (en 
general, alumnat que cursa 4t d’ESO en l’actualitat o està escolaritzat fent un PFI i 
que compleix, com a màxim, 18 anys durant el 2022), i, del 17 al 23 de maig, per 
a la resta d’alumnat, seguint el procés habitual de preinscripció i matrícula d’altres 
anys. També creix la reserva de places per a l’alumnat de 4t d’ESO per als cicles de 
Grau Mitjà, d’un 60% a un 70% de les places. Pel que fa als cicles de Grau Superior, 
la preinscripció ha estat del 25 al 31 de maig de 2022.

D’aquesta manera es lluita contra l’abandonament escolar prematur, es continua 
la trajectòria acadèmica de l’alumnat que prové de l’ensenyament obligatori i es ga-
ranteix que tot l’alumnat de 4t d’ESO tingui un lloc en l’àmbit professional escollit 
i en el que han estat orientats al seu centre actual.

En quart lloc s’informa que en l’oferta d’ensenyaments de formació professional 
en centres privats concertats, per al curs 2022-2023, no s’ha ofert cap nou grup de 
concert.

En cinquè lloc, en relació al mapa de necessitats formatives territorials i secto-
rials, s’informa que des de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professi-
onals de Catalunya s’ha constituït el grup de treball de planificació de l’oferta for-
mativa en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT. En aquest grup de 
treball han participat els departaments competents en matèria de formació i quali-
ficació professionals i els agents socials en la priorització de l’oferta formativa de 
certificats i títols professionals.

En aquest sentit, s’ha demanat un informe qualitatiu per a la planificació de 
l’oferta formativa de cicles formatius a cadascun dels agents socials i a les entitats 
municipalistes. Per elaborar-ho s’han tingut en compte els documents que es deta-
llen a continuació:

1. Llistat de cicles i adaptacions curriculars autoritzades per la Direcció General 
de Formació Professional (DGFP).

2. Distribucions conjuntes tipus de cicles formatius autoritzades per la DGFP.
3. Anàlisi de les contractacions de l’Observatori del Treball actualitzada al mes 

de setembre.
4. Orientació de les formacions prioritzades per part del Servei d’Ocupació de 

Catalunya.
5. Mapa actualitzat de l’oferta de formació professional inicial.
Com a resultat final, el ple de la Comissió Rectora va aprovar, el 25 de febrer de 

2022, la proposta de «Criteris de planificació de l’oferta de formació professional 
FPCAT 365»: https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-ofer-
ta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf.

La present proposta respon a aquest mandat i es planteja inicialment una estratè-
gia d’oferta integrada i sincrònica de formació professional, que agrupi l’ampli ven-
tall d’iniciatives de formació professional al llarg de la vida.

https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-oferta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf
https://fp.gencat.cat/web/.content/03_FP/Criteris-de-planificacio-oferta-FPCAT365/Proposta-criteris-planificacio-oferta-FPCAT365.pdf
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Aquesta proposta esdevé un camí a recórrer en aquesta legislatura, aportant me-
sures clau per cadascun dels tres anys fins a integrar de manera definitiva la plani-
ficació de l’oferta de formació professional, l’orientació que l’acompanya i la seva 
difusió.

Per aquest motiu, s’ha acordat presentar l’informe de necessitats formatives per 
al proper període, amb la concertació de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives de Catalunya en el marc de la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT i la participació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya.

En sisè lloc, en relació als centres educatius que posaran en marxa un pla pilot 
per a fomentar el coneixement de les llengües estrangeres en els cicles formatius el 
curs 2022-2023, s’informa que la selecció de centres i grups, tots de titularitat del 
Departament d’Educació, s’ha fet mitjançant la publicació d’una convocatòria per 
a la participació en aquest pla pilot en el portal de centres del Departament d’Edu-
cació:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInter-
nes/20220203-Resolucio-bilinguisme-FP.pdf

D’acord amb l’indicat al punt 6 de l’Annex 1. Bases de la convocatòria de la cita-
da Resolució, podeu consultar els Criteris de valoració de les sol·licituds d’accions 
d’impuls de les llengües estrangeres a la formació professional que s’han tingut en 
compte per tal de valorar les sol·licituds presentades.

Un cop fetes les valoracions, han resultat seleccionats els centres educatius i 
grups que s’indiquen en el document annex 1 adjunt a la present resposta. S’informa 
també que està previst publicar una nova convocatòria per seleccionar la resta de 
grups fins arribar als 160, pel curs 2022-2023.

Per últim, en relació als nous grups de cicles formatius de Grau Mig i Grau Su-
perior pel proper curs 2022-2023, s’adjunta en annex 2 la informació sol·licitada.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

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 
matrícules de cicles formatius de grau mitjà presencials registrades 
el curs 2020-2021
314-07502/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/20220203-Resolucio-bilinguisme-FP.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/20220203-Resolucio-bilinguisme-FP.pdf


BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 15 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
matrícules de cicles formatius de grau mitjà a distància registrades 
el curs 2020-2021
314-07503/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de cicles formatius de grau mitjà que s’oferiran el curs 2022-2023
314-07504/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
matrícules de cicles formatius de grau superior presencials 
registrades el curs 2020-2021
314-07505/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de cicles formatius de grau superior que s’oferiran el curs 2022-2023
314-07506/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.



BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del 
pressupost del Departament d’Educació destinat a la formació 
professional el curs 2021-2022
314-07507/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst pel Departament d’Educació per a la formació professional el 
curs 2022-2023
314-07508/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
places als cicles formatius de grau mitjà als alumnes de quart d’ESO
314-07509/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
places als cicles formatius de grau mitjà a les persones amb el títol 
d’educació secundària obligatòria i a les que provenen del batxillerat
314-07510/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de places als cicles formatius de grau superior als alumnes que 
provenen del grau mitjà
314-07511/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
places als cicles formatius de grau superior als alumnes que tenen el 
títol de grau mitjà
314-07512/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre, 
la localització i la família formativa dels nous grups educatius 
concertats
314-07513/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa de 
necessitats formatives territorials i sectorials del Departament 
d’Educació
314-07514/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que posaran en marxa un pla pilot per a fomentar el 
coneixement de les llengües estrangeres en els cicles formatius el 
curs 2022-2023
314-07515/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de cicle 
formatiu de grau mitjà i de grau superior per al curs 2022-2023
314-07526/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07501/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Departament de Salut per a nomenar els membres del Consell 
Assessor de l’Atenció Primària
314-07656/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-07656/13 a 
314-07659/13 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 Consell Assessor de l’Atenció Primària i Comunitària del Departament de 
Salut es va crear el passat mes de març a través de l’Ordre SLT/47/2022, de 22 de 
març, per la qual es crea el Consell Assessor de l’Atenció Primària i Comunitària 
del Departament de Salut, la qual regula la composició i funcionament del Consell 
Assessor.

L’article 3 de l’Ordre determina que el Consell Assessor de l’Atenció Primària i 
Comunitària està format per un màxim de 30 persones, professionals sanitàries ex-
pertes en l’àmbit de l’atenció primària, en representació dels diferents àmbits assis-
tencials, de les societats científiques, de les associacions de professionals més repre-
sentatives del sector i de les entitats associatives més representatives dels proveïdors 
del sistema, nomenades pel conseller o consellera de Salut, a proposta dels òrgans 
rectors de les entitats respectives. En aquest sentit, el Departament de Salut va sol-
licitar a les entitats més representatives del sector de l’atenció primària la proposta 
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de membres, nomenant-se professionals en representació, entre d’altres, del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona, de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFIC), 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), la Socie-
tat Catalana de la Pediatria i la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER).

L’article 4 preveu que el Consell Assessor pugui crear grups de treball integrats 
per membres del Consell Assessor, d’entre els quals s’ha de nomenar un coordinador 
o coordinadora, així com per altres persones expertes i tècniques no membres que 
el Consell Assessor, a proposta del coordinador o coordinadora, acordi que s’incor-
porin al grup de treball corresponent. En aquest sentit, en aquells casos en els quals 
no s’ha pogut incorporar un representant en el plenari del Consell Assessor, com és 
el cas de SEMERGEN, es valorarà la seva incorporació en els grups de treball que 
es puguin crear en el marc del Consell Assessor. En aquest sentit, en el cas concret 
de SEMERGEN, el passat dia 19 d’abril es va donar trasllat a l’entitat d’aquesta si-
tuació. Així mateix, el Consell Assessor compta amb dos membres del Consell Con-
sultiu de Pacients i, per tant, poden fer les propostes que considerin oportunes. Al 
mateix temps es compta amb aquestes persones per participar als grups de treball 
en els quals es consideri pertinent.

Finalment, l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENA-
PISC) va representar una inversió de temps i dedicació de molts professionals de 
l’APiC, gràcies a la qual actualment disposem de molt material i coneixement que 
tenim la intenció d’anar aprofitant. Malgrat això, l’ENAPISC actualment no és l’es-
tratègia de referència del Departament de Salut per a l’APiC, i tot el material des-
envolupat ha quedat encabit dins la Direcció Estratègica d’Atenció Primària i Co-
munitària, que és l’òrgan estable del Departament de Salut que marca les línies 
estratègiques a desenvolupar a l’Atenció Primària de Salut.

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exclusió d’alguna 
societat científica del Consell Assessor de l’Atenció Primària
314-07657/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07656/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna 
representació dels usuaris en el Consell Assessor de l’Atenció 
Primària
314-07658/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07656/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència de 
l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària de la 
darrera legislatura
314-07659/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07656/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació prevista 
per a solucionar el problema del relleu en la direcció de l’Escola Abat 
Marcet, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-08299/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08299/13, 314-
08300/13 i 314-08301/13 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, davant la situació de vacant de la direcció del centre 
l’Escola Abat Marcet de Terrassa (Vallès Occidental), està complint amb l’establert 
al marc normatiu vigent.

Així doncs, l’article 19 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 
dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent estableix 
el següent per als centres on s’ha de nomenar director o directora amb caràcter ex-
traordinari per un any: «[...] el director o directora dels serveis territorials del De-
partament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona 
nomena director o directora un funcionari docent, d’acord amb criteris de compe-
tència professional i capacitat de lideratge, que tingui l’acreditació de personal di-
rectiu professional docent o que compleixi els requisits que estableix l’article 14».

Entre els requisits establerts, d’acord amb la modificació introduïda pel Decret 
29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 
direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, 
hi ha la necessitat de disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs 
de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions 
educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
o tenir l’acreditació de directiu professional docent o les habilitacions o acreditaci-
ons equivalents.

Cal tenir en compte també, d’acord amb allò establert a l’annex 5 de la Reso-
lució EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de 
formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el liderat-
ge pedagògic, que diversos màsters i postgraus universitaris adreçats al professorat 



BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 21 

d’ensenyament no universitari, així com altra formació que realitzen les institucions 
públiques o privades de prestigi atorguen també el reconeixement d’aquest requisit.

Així doncs, la Subdirecció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic 
del Departament d’Educació va obrir inscripció al curs de formació inicial per a 
l’exercici de la funció directiva entre el 20 de desembre de 2021 i el 13 de gener de 
2022. La primera fase del curs, que dona reconeixement al requisit necessari per ser 
nomenat director/a, ha tingut lloc entre febrer i juny de 2022. Entre el setembre i el 
desembre de 2022 tindrà lloc una edició extraordinària del curs de formació inicial 
per a l’exercici de la funció directiva.

En aquest context, el Departament d’Educació no considera que hi hagi cap cir-
cumstància excepcional en aquest centre que justifiqui un nomenament extraordina-
ri per un any que no compleixi allò establert als articles 14 i 19 del text consolidat 
del Decret 155/2010.

Finalment, s’informa que durant el primer trimestre de 2023 es desenvoluparà el 
concurs de mèrits de selecció de director/a per aquest centre i hi podran concórrer 
tots els interessats i interessades que compleixin els requisits establerts. Represen-
tants dels diversos sectors de la comunitat educativa participaran a la comissió de 
selecció, intervenint directament en el procés d’elecció del director/a per al període 
2023-2027.

Barcelona, 13 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions del 
Departament d’Educació per a cobrir la vacant en la direcció de 
l’Escola Abat Marcet, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-08300/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08299/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de la 
decisió d’obrir un concurs per a cobrir la vacant en la direcció de 
l’Escola Abat Marcet, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-08301/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08299/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament 
d’una família vulnerable d’un habitatge propietat d’un gran tenidor a 
Barcelona el 9 de maig de 2022 sense oferir-los un lloguer social
314-08302/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08302/13, us 
informo del següent:

La intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en el desno-
nament a què fa referència la pregunta no va comportar cap vulneració de drets. La 
intervenció policial va consistir a atendre el requeriment judicial i donar l’auxili sol-
licitat perquè la comitiva judicial pogués dur a terme la diligència de llançament.

Totes les intervencions del Cos de Mossos d’Esquadra per donar compliment a 
aquests requeriments es duen sempre en presència de la comitiva judicial, que ne-
cessàriament està present al lloc com a òrgan ordenant de la diligència de llança-
ment i del requeriment d’auxili, i que és qui té l’autoritat per decidir si s’atura o no 
l’actuació policial i la diligència, en atenció a les circumstàncies que concorrin.

La família va sol·licitar ajornar el desnonament, però la propietat s’hi va negar 
argumentant la seva desconfiança, ja que en l’anterior intent ja s’havia acordat una 
entrega voluntària de claus que no es va acabar produint.

En el lloc del desnonament hi havia la presència de treballadores del Servei d’In-
tervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions, que van oferir a la 
família afectada pel desnonament acollir-se al dret d’accedir a la borsa d’habitat-
ge, que garanteix un domicili en pocs mesos i, mentrestant, facilita un allotjament 
temporal.

La família va renunciar a aquesta opció perquè l’hostal que se’ls oferia a Santa 
Coloma de Gramenet quedava a molta distància de l’escola del seu fill.

Per atendre l’estat de salut d’una dona operada recentment hi era present una do-
tació del SEM, que va fer la valoració mèdica concloent que no presentava cap alte-
ració mèdica que impedís la seva capacitat de moviment.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament 
d’una família vulnerable d’un habitatge propietat d’un gran tenidor a 
Lleida el 5 de maig de 2022 sense oferir-los un lloguer social
314-08303/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08303/13, us 
informo del següent:
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No consta cap desnonament al carrer de Sant Hilari de Lleida el 5 de maig de 
2022 ni cap altre dia de l’any 2022.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament 
d’una família vulnerable sense ordre judicial a Barcelona el 3 de maig 
de 2022
314-08304/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08304/13, us 
informo del següent:

El 3 de maig de 2022, al voltant de les 14:30 hores, la propietat de l’habitatge del 
carrer Vila i Vilà de Barcelona va trobar canviat el pany de la porta i ho va comuni-
car a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Aquest habitatge acabava de ser ocupat; s’hi van identificar dues persones adul-
tes que van marxar del lloc i que van der denunciades. No hi havia a l’interior de 
l’habitatge cap família vulnerable ni menors d’edat.

El delicte d’ocupació pacífica d’un immoble aliè previst a l’article 245.2 del Codi 
Penal és un delicte públic i, per tant, cal iniciar l’actuació d’ofici, com va ser en 
aquest cas.

Els cossos de policia no poden realitzar desnonaments d’immobles sense ordre 
judicial. Només es pot desallotjar un immoble en cas de comissió de delicte flagrant, 
per evitar-ne la consumació.

La PG-ME no disposa actualment d’un protocol específic d’actuació policial da-
vant les situacions d’ocupacions d’habitatges de famílies vulnerables. En cas de tro-
bar-hi menors d’edat que puguin estar en situació de risc o de desemparament, s’ac-
tua d’acord amb el que preveu el protocol d’actuació, de 18 de juny de 2010, entre 
l’aleshores Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, per ga-
rantir la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament.

En totes les intervencions policials per ocupació d’immobles en què es detectin 
situacions d’especial vulnerabilitat en les persones que l’ocupen es requereix de ma-
nera immediata, i amb caràcter previ a l’adopció de qualsevol mesura, la intervenció 
dels serveis socials de referència en el territori per garantir l’assistència personal i 
social necessària i donar protecció a les persones que puguin quedar afectades per 
l’eventual desallotjament.

La intervenció de la PG-ME en aquesta actuació no va comportar cap vulnera-
ció de drets; va atendre el requeriment de la persona propietària de l’habitatge que 
havia estat ocupat.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desnonament 
d’una parella d’avis sense ordre judicial a Barcelona el 29 d’abril de 
2022
314-08305/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08305/13, us 
informo del següent:

El 29 d’abril es va produir un desnonament a la carretera de la Bordeta de Bar-
celona, a prop de la plaça de Joan Corrades. La família va ser desnonada per or-
dre judicial el mateix dia dels fets. Hores més tard, el propietari de l’habitatge va 
requerir a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) per informar 
d’una nova ocupació de la seva propietat. Es tractava de la mateixa família que hores 
abans havia estat desnonada i que tenien retingut contra la seva voluntat el serraller 
que es disposava a canviar el pany de la porta del domicili.

La identificació de les persones implicades per part dels efectius policials va 
permetre comprovar que una d’aquestes tenia cinc requeriments pendents de deten-
ció. Així mateix, com a responsable de detenció il·legal del serraller, es va detenir 
aquesta persona.

Els cossos policials no poden fer desnonaments d’immobles sense ordre judicial. 
Només es pot desallotjar un immoble en cas de comissió de delicte flagrant, per evi-
tar-ne la consumació.

La PG-ME no té actualment un protocol específic d’actuació policial davant les 
situacions d’ocupacions d’habitatges de famílies vulnerables. No obstant això, en el 
cas que hi hagi menors d’edat que puguin estar en situació de risc o de desempara-
ment, s’actua d’acord amb allò establert al Protocol d’actuació entre l’aleshores Se-
cretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la 
Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, de 18 de juny de 2010, 
per garantir la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desempara-
ment.

En totes les intervencions policials per ocupació d’immobles en què es detectin 
situacions d’especial vulnerabilitat en les persones que ocupen l’immoble es reque-
reix de manera immediata, i amb caràcter previ a l’adopció de qualsevol mesura, la 
intervenció dels serveis socials de referència en el territori per garantir l’assistència 
personal i social necessària i donar protecció a les persones que puguin quedar afec-
tades per l’eventual desallotjament.

La intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en aquesta 
actuació no va comportar cap vulneració de drets, sinó que es va atendre el requeri-
ment de la persona propietària de l’habitatge que havia estat ocupat.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del 
braçalet que duia un agent dels Mossos d’Esquadra amb el missatge 
«Police lives matter» durant un desnonament a Barcelona
314-08306/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08306/13, us 
informo del següent:

Durant aquesta intervenció policial no es va observar cap efectiu policial que 
vulnerés la instrucció d’imatge corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. No obstant això, s’ha recordat a tots els serveis la necessitat de respec-
tar l’establert en l’esmentada instrucció.

En cas d’observar qualsevol possible infracció del règim disciplinari del Cos de 
Mossos d’Esquadra s’iniciarien les actuacions que corresponguessin d’acord amb la 
naturalesa i circumstàncies dels fets.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el 
Departament de Justícia fa del compliment de la Llei 1/2022, relativa 
a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, per part dels jutjats
314-08309/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08309/13 us in-
formo del següent:

Les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’Administració de justí-
cia estan recollides en els articles 101 a 109 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC), entre les quals, no hi està inclosa la de fer el seguiment del compliment de 
les lleis i de l’activitat jurisdiccional dels òrgans judicials de Catalunya.

D’altra banda, les dades i indicadors sobre l’Administració de Justícia s’obtenen 
dels butlletins estadístics trimestrals que elaboren els lletrats de l’Administració de 
Justícia de cada jutjat i que es publiquen a la plataforma del Punt Neutre Judicial. 
Pel que fa als llançaments, es recullen les dades relatives al nombre que se n’han 
executat i si corresponen a la Llei d’Arrendaments Urbans, a execucions hipotecà-
ries o d’altres (procediments possessoris, de tutela sumària, etc.); les dades que s’hi 
publiquen són les relatives a la mateixa activitat jurisdiccional (dades d’ingrés, de 
resolució i pendència). Des del Departament de Justícia no disposem de cap meca-
nisme per controlar l’incompliment de les lleis.

Tal com es desprèn del que hem exposat, el Departament de Justícia no té com-
petències per adoptar mesures judicials contra incompliments de la llei efectuats 
pels tribunals, aquest tipus de mesures només poden ser preses pel Servei d’Ins-
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pecció del Consell General del Poder Judicial o el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC).

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 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 de mitjans necessaris per gaudir d’aquest dret o es trobin en situació de 
risc de desnonaments.

El Departament de Justícia, a més, treballa actualment amb el TSJC amb l’objec-
tiu de revisar els protocols vigents sobre l’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.

Amb l’objectiu de poder actuar en la cerca de solucions des de l’inici del proce-
diment judicial, la voluntat del Departament de Justícia és la d’obtenir un document 
únic actualitzat les dades personals de les persones vulnerables i el consentiment 
per fer-ne el tractament corresponent i, alhora, la coordinació de totes les adminis-
tracions públiques i entitats implicades, amb la delimitació de les competències, 
obligacions i responsabilitats de cadascuna.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té 
el Departament d’Interior amb relació a l’actuació policial en el tall de 
la C-17 a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
314-08311/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08311/13, us in-
formo del següent:

A les 19: 10 hores del dia 15 d’octubre de 2019 es va fer un tall de via a la car-
retera C-17, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès, en tots dos sentits, com a 
mesura de protesta per la sentència del judici als líders del procés independentista 
català.

En el tall van participar unes 200 persones que, un cop van envair la calçada, 
van impedir la lliure circulació de vehicles des de les 19: 10 hores del dia 15 fins a 



BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

les 01: 20 hores del dia 16 d’octubre, quan van arribar al lloc les dotacions d’ordre 
públic ARRO.

Un cop tallada la circulació de vehicles i per assegurar el lloc, diversos partici-
pants al tall de la via van sostreure palets i dipòsits per líquids d’una empresa prope-
ra, que van fer servir com a barricada a la C-17 i als seus accessos, des del polígon 
industrial que dona accés a la via. També van desmuntar els separadors de carril per 
afegir-los al material que formava la barricada.

Es van adreçar al lloc dotacions de seguretat ciutadana de l’ABP de Granollers i 
policies locals de l’Ametlla del Vallès i Caldes de Montbui, que van poder identificar 
una part dels participants.

La Unitat d’Investigació de l’ABP de Granollers es va fer càrrec del cas per es-
clarir els fets i identificar els autors dels esdeveniments anteriorment esmentats, a 
partir de l’anàlisi i del tractament de les dades i la informació obtinguda pels efec-
tius policials desplegats al lloc.

Com a resultat de la intervenció policial es va detenir in fraganti una persona per 
part d’efectius de seguretat ciutadana el mateix dia dels fets; durant la investigació 
es va practicar la detenció de 9 persones i es va prendre declaració com a denun-
ciants a 43. Es van instruir diverses diligències policials i els fets estan judicialit-
zats. Els fets imputats van ser per desordres públics, atemptat a agents de l’autoritat, 
danys, furt i per originar un greu risc per a la circulació.

Des de la Direcció General de la Policia s’han supervisat les diligències trami-
tades a l’autoritat judicial per part dels caps competents i s’ha conclòs que no era 
necessària l’obertura d’informació reservada, en considerar que no s’ha vulnerat cap 
dret fonamental i que l’execució de les diligències ha estat correcta. La intervenció 
policial al lloc dels fets es valora ajustada a dret i va seguir els protocols establerts.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat recull 
com a principi bàsic d’actuació dels membres de les forces i cossos de seguretat 
l’adequació a l’ordenament jurídic i, especialment, a actuar, en el compliment de les 
seves funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, 
sense cap discriminació per raó de raça, religió o opinió.

Més enllà d’aquesta i altres normes, el codi d’ètica de la Policia de Catalunya 
assenyala també, entre altres qüestions d’interès, que la policia, en el compliment 
de les seves funcions, ha d’actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i 
sense cap discriminació.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra disposa i aplica nombrosos 
mecanismes de supervisió i control, tant interns com externs, per prevenir, corregir 
i depurar qualsevol actuació policial que pogués considerar-se no ajustada a dret o 
que no fos respectuosa amb l’estricte respecte dels drets fonamentals.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior



BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors del Departament d’Educació
314-08312/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08312/13 us in-
formo del següent:

El nombre d’inspectors d’educació és el que figura a la relació de llocs de treball 
publicada a la Resolució EDU/2273/2021, de 16 de juliol, per la qual s’aprova la re-
lació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Reso-
lució EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’aprova la relació de llocs 
de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC 8282, de 27.11.2020), d’accés públic al 
portal del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’enllaç següent:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863557.pdf

Barcelona, 31 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que faran classes de religió islàmica el curs 2022-2023
314-08313/13

Proponent: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08313/13 us in-
formo del següent:

La informació sol·licitada no ha variat de la resposta donada a les preguntes es-
crites 314-02303/13 a 314-02308/13, 314-02310/13 i 314-02371/13 a 314-02373/13, 
publicada al BOPC 203 de 28 de desembre de 2021, presentades pel mateix grup 
parlamentari i el mateix diputat.

Barcelona, 31 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863557.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir un edifici a l’Institut Jaume i Pedrol, de Sant Joan 
Despí (Baix Llobregat), per als alumnes que estudien en mòduls 
prefabricats
314-08314/13

Proponent: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08314/13 us in-
formo del següent:

En primer lloc, cal recordar que el Departament d’Educació disposa d’un Pla di-
rector d’infraestructures educatives que es desplega en dos grans 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.
L’Eix 1 té dos objectius claus:
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. Eliminar els mòduls provisionals dels centres educatius necessaris per a 
l’escolarització a mesura que es vagin construint els edificis definitiu. Evitar la ins-
tal·lació de nous mòduls provisionals.

Podeu consultar el detall del Pla al portal de l’enllaç següent:
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/linies-estrategiques/

pla-director-infraestructures-educatives/infraestructures-educatives.pdf
En segon lloc, cal aclarir que l’objectiu de la instal·lació dels mòduls provisionals 

és donar resposta a situacions conjunturals, a períodes curts i acotats en el temps, 
on calgui més espais per donar resposta a l’escolarització puntual dels alumnes. En 
cap cas suposa un decrement de la qualitat educativa.

En tercer lloc, en el cas de l’Institut Salvador i Pedrol, per al curs escolar 2022-
2023, tindrà 5 grups a 4t d’ESO. La resta de nivells estaran en 4 grups sense aug-
ment de la ràtio.

La previsió del Departament és que a partir del curs escolar 2024-2025 l’Institut 
Salvador i Pedrol podrà començar a ubicar tots els seus grups a l’edifici principal del 
centre i retirar la totalitat dels mòduls prefabricats.

El Departament d’Educació no preveu la construcció d’un nou edifici, perquè es 
detecta que amb les dades demogràfiques actuals i amb les previsions constatades, 
no serà necessària, a mig termini, la construcció d’un nou edifici al municipi de Sant 
Joan Despí.

No obstant això, des del Departament d’Educació es manté un seguiment espe-
cífic en el cas d’un possible creixement urbanístic de la població, dels seus efectes 
sobre el padró d’habitants i, en conseqüència, sobre la planificació educativa.

Barcelona, 31 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

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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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a la construcció de l’edifici de l’Institut Les Cinc Sènies, de 
Mataró (Maresme)
314-08322/13

Proponent: Anna Grau Arias, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08322/13 us in-
formo del següent:

En primer lloc, en relació a la construcció de l’edifici de l’Institut Les Cinc Sè-
nies de Mataró, s’informa que la inversió aprovada pel Govern per a aquest equipa-
ment docent és de 6.600.000 €.

En segon lloc, en relació als terminis previstos per a la construcció de l’edifici, 
s’informa que el 8 de febrer d’enguany al Perfil del contractant del Portal de Con-
tractació Pública de la Generalitat s’ha publicat la licitació del contracte Concurs 
de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de 
les obres de nova construcció Institut Les Cinc Sènies a Mataró. Clau: INM-19247:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCo-
de=viewCn&idDoc=95784914&lawType

El contractant no ha informat al Departament d’Educació la data d’adjudicació 
d’aquest contracte. Una vegada contractat, el termini estipulat és de 10 mesos per 
obtenir el projecte executiu.

Posteriorment, una vegada supervisat pel Departament d’Educació s’estipularà la 
duració de l’execució de les obres de nova construcció.

Per últim, en relació a la data d’entrada en funcionament, una vegada licitat el 
projecte executiu serà quan es podrà definir, de manera concreta, l’entrada en fun-
cionament del nou equipament docent.

Barcelona, 31 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de 
la Taula de Diàleg coordinades per la Universitat Oberta de Catalunya
314-08328/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08328/13, us 
informo del següent:

Les principals conclusions de les Taules de diàleg del risc químic a Tarragona, 
en termes de demandes de la ciutadania, van ser les següents:

Millorar els protocols i la gestió de les emergències:
– Presa de decisions més propera al territori.
– Revisar els criteris d’activació de les sirenes.
– Seguiment, acompanyament i atenció psicosocial un cop passada l’emergència.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=95784914&lawType
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=95784914&lawType
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Més informació pública:
– Diversificar els canals de comunicació, incloent els tradicionals.
– Arribar al major nombre de persones tenint en compte la diversitat i vulnera-

bilitats diferents.
– Reforçar la presència en els barris i aprofitar els espais comunitaris per infor-

mar i formar la població.
– Realitzar simulacres amb participació ciutadana que facilitin el coneixement 

dels protocols d’actuació i de les mesures d’autoprotecció.
– Fomentar el confinament com a mesura segura de protecció.
– Treballar alternatives a la reacció «natural» de fugida.
– Combatre la desinformació i l’aparició de rumors.
– Informar el sector turístic.

Prevenció:
– Millorar els habitatges per garantir un bon confinament.
– Millorar en general la seguretat industrial.

El pla de comunicació del risc químic a Tarragona de Protecció Civil de la Ge-
neralitat, incloent el calendari i les dotacions econòmiques, és el següent:

Creativitat i producció d’una campanya de publicitat institucional massiva infor-
mativa sobre el risc químic:

– Objectius: informar a la població sobre les mesures d’autoprotecció a aplicar en 
cas d’emergència química (el confinament com a mesura segura enfront l’autoevacu-
ació com a conducta de risc) i per informar del PLASEQTA i les seves estratègies i 
recursos específics.

– Contingut: disseny i difusió de material digital, paper (cartells i tríptics) i al-
tres materials físics amb els principals consells que es faran arribar directament a 
la població.

– Pressupost: fins a 450.000 €, dels quals 160.446 € per creativitat i la resta per 
edició i difusió.

– Calendari:
• Preparació i publicació de l’anunci de licitació del contracte:
finalitzada
• Adjudicació de contracte i inici d’accions del disseny (en curs): setembre - oc-

tubre 2022
• Execució de la campanya: novembre - desembre 2022

Preparació i realització de simulacre de confinament de la població:
– Creació i difusió de material de consells d’autoprotecció:
• Preguntes freqüents risc químic (complerta): juny - juliol 2022. Pressupost exe-

cutat: 2.890 €.
• Vídeo i càpsula ràdio per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(complerta): maig - juny 2022. Despesa associada al contracte marc.
• Difusió consells i informació del PLASEQTA i risc químic a mitjans digitals 

locals (complerta): juny - juliol 2022. Despesa associada al contracte marc.
– Pla de reunions:
• Fase 1 (en curs): reunions amb ajuntaments i operatius; febrer - novembre 2022. 

Sense impacte econòmic.
• Fase 2 (en curs): reunions amb associacions de veïns; abril - juny. Sense im-

pacte econòmic.
• Fase 3: reunions amb entitats; setembre - octubre. Pressupost 1.800 €
– Campanya massiva informativa específica del simulacre: setembre - octubre 

2022. Pressupost previst: 3.000 € per edició de cartells i fulletons.

Totes les accions es realitzaran amb els recursos humans habituals assignats a la 
Direcció General de Protecció Civil i al Servei Territorial del Departament d’Inte-
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rior de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, a banda de la contractació de pro-
ductes i serveis especificada anteriorment.

Barcelona, 5 de setembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del model 
d’educació d’adults
314-08332/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-08332/13, 314-
08333/13, 314-08334/13, 314-08335/13, 314-08336/13, 314-08337/13, 314-08338/13 i 
314-08339/13 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, el model català d’educació d’adults està format per programes i 
activitats formatives que permeten desenvolupar les capacitats, enriquir els conei-
xements, millorar les competències bàsiques, tècniques i professionals i accedir als 
diversos nivells del sistema educatiu. Amb el model actual s’aconsegueix un triple 
objectiu: augmentar la cohesió i participació social; permetre l’accés al sistema edu-
catiu; i adquirir competències transprofessionals.

En segon lloc, la decisió de trasllat del Centre de Formació d’Adults (CFA) de 
Tortosa a l’edifici Betània respon a millores logístiques. Actualment el CFA està si-
tuat en dependències de l’Institut de l’Ebre, principal centre de formació en cicles 
de la zona. El creixement exponencial de l’oferta educativa en els cicles fa necessari 
que el centre ocupi la totalitat d’espais dels que disposa i ja no és possible combinar 
horaris per encabir el CFA durant gaire temps més.

En tercer lloc, sobre les condicions d’accessibilitat de l’edifici Betània, cal acla-
rir que tot i que l’edifici no es troba ubicat al centre de Tortosa, sí que està dins el 
seu nucli urbà.

El projecte preveu l’adaptació de l’edifici per al correcte accés de les persones 
amb mobilitat reduïda. Si bé les escales mencionades a l’enunciat de la pregunta són 
un dels punts d’accés, també existeixen d’altres accessos i des de les parades d’auto-
bús més properes fins l’edifici no hi ha escales.

Pel que fa a l’accés amb transport públic, s’informa que existeix una línia d’auto-
bús urbà que té la parada a menys de 5 minuts de l’edifici Betània. El Departament 
d’Educació i els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre desconeixen la situació 
personal individualitzada de cada alumne, però s’és conscient que bona part dels 
mateixos no tenen vehicle i s’han de desplaçar a peu o en transport públic, pel que 
s’està treballant, conjuntament amb l’Ajuntament de Tortosa, per millorar els acces-
sos a la zona.

En quart lloc, en relació a les alternatives d’ubicació, s’informa que després de 
buscar altres possibles emplaçaments amb l’Ajuntament de Tortosa, aquest últim no 
disposa de locals en el centre urbà per encabir el CFA. L’únic espai del qual disposa 
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el Departament d’Educació és l’edifici Betània que amb la remodelació correspo-
nent és el suficientment ampli per encabir el CFA.

Per últim, tal com s’ha informat, no s’han ofert al Departament altres espais que 
tècnicament siguin viables per instal·lar el CFA.

Barcelona, 31 d’agost de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de 
traslladar el Centre de Formació d’Adults de Tortosa (Baix Ebre) a 
l’edifici Betània
314-08333/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’idoneïtat 
de l’edifici Betània per a traslladar-hi el Centre de Formació d’Adults 
de Tortosa (Baix Ebre)
314-08334/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
transport públic per a arribar a l’edifici Betània, de Tortosa (Baix 
Ebre)
314-08335/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cerca d’espais 
per a traslladar-hi el Centre de Formació d’Adults de Tortosa (Baix 
Ebre)
314-08336/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
l’Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre) per a trobar alternatives per a 
emplaçar el Centre de Formació d’Adults de Tortosa
314-08337/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d’escoles 
d’adults
314-08338/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais que s’han 
ofert per a emplaçar-hi el Centre de Formació d’Adults de Tortosa 
(Baix Ebre)
314-08339/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08332/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del 
viatge de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al Canadà el 
2022
314-11664/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono 

resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
011664/13, juntament amb les preguntes a respondre per escrit amb núm. de tram. 
314-011665/13, 314-011666/13, 314-011667/13, 314-011668/13, 314-011669/13, 314-
011670/13/13, 314-011671/13, 314-011672/13 i 314-011673/13, sobre els viatges de la 
Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al Canadà.

Atès que les iniciatives més amunt indicades 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 una major cohesió a la infor-
mació i per afavorir la seva comprensió i anàlisi.

Us informo que podeu trobar adjunta la informació sol·licitada.

Barcelona, 6 e setembre de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
Des de l’inici de la vigència de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-

parència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha constatat que una de les 
informacions demanades amb freqüència per la via del dret d’accés a la informa-
ció pública és la relativa als viatges a l’estranger que fan el president, els consellers 
i conselleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. És per aquest motiu 
que, en relació al detall de la documentació sol·licitada, us comunico que la infor-
mació relativa als viatges del president, consellers i alts càrrecs a l’exterior està 
disponible en dades obertes al portal de la transparència al vincle següent: https://
analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-r-
recs/5kte-hque

D’acord amb l’article 55.1. c) de l’esmentada llei, l’agenda oficial i les reunions 
dels alts càrrecs, als efectes de publicitat del Registre de publicitat de grup interès, 
es publica en dades obertes i es pot consultar en el següent enllaç: https://analisi.
transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Agen-
da-p-blica-/hd8k-y28e

Cal recordar que per tal de facilitar la publicitat activa derivada del codi de con-
ducta dels alts càrrecs, el 16 d’octubre de 2017 es va posar en funcionament una apli-
cació informàtica que, a més dels viatges, també recull la informació relativa a les 
reunions dels alts càrrecs amb els grups d’interès, les invitacions a viatges, despla-
çaments, comitives, allotjaments dels alts càrrecs i membres del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, així com els obsequis rebuts. El detall de la informació relativa 
al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert es pot trobar en el següent enllaç: 
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/departments/departament-d-ac-
cio-exterior-i-govern-obert?page=false&start_date=2012-12-09

La categoria dels vols de la Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al Cana-
dà va ser «Classe Turista».

Durant el viatge al Canadà, el Secretari d’Acció Exterior del Govern, el Sr. Gerard 
M. Figueras i Albà, va signar l’acta de la reunió del 10è Comitè Mixt Quebec-Cata-

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Agenda-p-blica-/hd8k-y28e
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Agenda-p-blica-/hd8k-y28e
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Agenda-p-blica-/hd8k-y28e
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/departments/departament-d-accio-exterior-i-govern-obert?page=false&start_date=2012-12-09
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/departments/departament-d-accio-exterior-i-govern-obert?page=false&start_date=2012-12-09


BOPC 386
20 de setembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 36

lunya, la qual estableix un pla de treball de cooperació entre el Quebec i Catalunya 
per als dos propers anys.

A més, en el context del 25é aniversari de l’Acord de Cooperació entre Catalu-
nya i Quebec, s’ha dotat de contingut al mateix acord en matèria de Ciberseguretat, 
com es pot comprovar al següent enllaç, https://govern.cat/gov/notes-premsa/421703/
alsina-hem-acordat-ministre-ciberseguretat-que-catalunya-quebec-treballin-pro-
moure-regulacio-internacional-evitar-mes-casos-catalangate; i a la iniciativa Smart 
Port, liderada pel Port de Barcelona, com es pot comprovar al següent enllaç 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421745/alsina-ovacionada-lassemblea-nacio-
nal-del-quebec-el-parlament-quebeques-lunica-cambra-del-mon-que-aprovar-una-
nimitat-solucio-negociada-al-conflicte-catala i https://www.smartports.tv/suppor-
ting-partners.

Barcelona, 29 d’agost de 2022
Alicia Uceira de Pablo, directora de Serveis

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert en el viatge al 
Canadà el 2022
314-11665/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
d’anada al Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 
2022
314-11666/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
tornada del Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
el 2022
314-11667/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

https://govern.cat/gov/notes-premsa/421703/alsina-hem-acordat-ministre-ciberseguretat-que-catalunya-quebec-treballin-promoure-regulacio-internacional-evitar-mes-casos-catalangate
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421703/alsina-hem-acordat-ministre-ciberseguretat-que-catalunya-quebec-treballin-promoure-regulacio-internacional-evitar-mes-casos-catalangate
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421703/alsina-hem-acordat-ministre-ciberseguretat-que-catalunya-quebec-treballin-promoure-regulacio-internacional-evitar-mes-casos-catalangate
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421745/alsina-ovacionada-lassemblea-nacional-del-quebec-el-parlament-quebeques-lunica-cambra-del-mon-que-aprovar-unanimitat-solucio-negociada-al-conflicte-catala
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421745/alsina-ovacionada-lassemblea-nacional-del-quebec-el-parlament-quebeques-lunica-cambra-del-mon-que-aprovar-unanimitat-solucio-negociada-al-conflicte-catala
https://govern.cat/gov/notes-premsa/421745/alsina-ovacionada-lassemblea-nacional-del-quebec-el-parlament-quebeques-lunica-cambra-del-mon-que-aprovar-unanimitat-solucio-negociada-al-conflicte-catala
https://www.smartports.tv/supporting-partners
https://www.smartports.tv/supporting-partners
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classe del viatge 
d’anada al Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert el 
2022
314-11668/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classe del viatge 
de tornada del Canadà de la consellera d’Acció Exterior i Govern 
Obert el 2022
314-11669/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hotels en què la 
consellera d’Acció Exterior i Govern Obert s’ha allotjat en el viatge al 
Canadà el 2022
314-11670/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb 
qui la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert s’ha reunit al 
Canadà el 2022
314-11671/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords entre la 
representació política del Quebec i la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert el 2022
314-11672/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al Canadà el 2022
314-11673/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de la 
darrera oficina bancària del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona
314-11758/13

Proponent: Jordi Riba Colom, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-11758/13, 314-
11759/13, 314-11760/13 i 314-11761/13, us trameto adjunt un informe que respon 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, 6 de setembre de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
Informe de resposta a les preguntes parlamentàries del grup parlamentari PSC-

Units, amb els NT següents: 314-11758/13 sobre el tancament de la darrera oficina 
bancària del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona

314-11759/13 sobre les mesures previstes per a garantir l’accés dels veïns del bar-
ri de la Trinitat Nova, de Barcelona, als serveis bancaris

314-11760/13 sobre el requeriment a les entitats bancàries perquè reprenguin 
l’atenció personalitzada al barri de la Trinitat Nova, de Barcelona

314-11761/13 sobre l’existència d’algun barri de Barcelona sense cap entitat ban-
cària
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D’acord amb la normativa vigent, és el Banc d’Espanya qui porta el registre d’ofi-
cines i a qui les entitats de crèdit n’han de reportar la informació sobre l’obertura i 
tancament d’oficines.

Tot i la manca de competències per part de la Generalitat de Catalunya en aquest 
àmbit, el 17 de febrer de 2022 el conseller d’Economia i Hisenda va traslladar a la 
Vicepresidenta primera i Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digi-
tal, un escrit expressant la preocupació per la problemàtica de l’exclusió financera 
així com la necessitat de ràpida actuació. En la mateixa tramesa s’adjuntava la pro-
posta de Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els muni-
cipis en risc d’exclusió financera, per a la seva tramitació al Congrés dels Diputats.

El Govern va posar aquesta mateixa proposta a disposició dels grups parlamen-
taris tant del Congrés dels Diputats, com del Senat i del Parlament per regular la 
instal·lació d’un caixer automàtic de proximitat en zones rurals i urbanes on actual-
ment no n’hi ha.

Els grups parlamentaris d’ERC, JxCat, CUP i ECP van entrar al registre del Par-
lament aquesta proposta de llei amb l’addició d’una nova disposició per tal d’incor-
porar també la garantia d’accés als serveis bancaris de forma presencial. El passat 
29 de juny, el Parlament va aprovar portar al Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de garantia dels serveis de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió 
financera i de garantia en l’accés als serveis bancaris.

Aquesta proposició de llei contempla en l’apartat 1 de l’article 6 que «1. A fi de 
garantir el dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei de caixer automà-
tic de proximitat, els municipis i barris que es trobin en risc d’exclusió financera 
d’acord amb el que estableix aquesta llei, hauran de disposar, com a mínim, d’un 
caixer automàtic en el seu terme municipal.»

D’altra banda, l’Agència Catalana del Consum ha elaborat una proposta de tre-
ball de Codi de Bones Pràctiques que ha traslladat a les patronals del sector - Aso-
ciación Española de Banca, CECA i a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédi-
to - amb la intenció que la traslladin als seus associats i emplaçant-les a una futura 
reunió de treball per presentar la iniciativa i copsar la disposició dels seus associats 
a adherir-se.

A més, la Inspecció de consum i control de mercat de l’Agència Catalana del 
Consum ha notificat un requeriment d’informació a 15 entitats financeres que ope-
ren a Catalunya per verificar el compliment de la normativa aplicable als drets de les 
persones consumidores i usuàries, tenint en compte especialment el col·lectiu prote-
git de la gent gran. L’objectiu del requeriment és conèixer l’horari real d’atenció al 
públic sense cita prèvia a les oficines bancàries; la identificació dels principals ser-
veis prestats en horari d’atenció presencial; la descripció dels sistemes alternatius a 
l’atenció directa presencial; la quantificació de les comissions aplicables a les gesti-
ons per finestreta; l’horari concret de retirada d’efectiu per finestreta; les comissions 
aplicables a la retirada de diners en efectiu per finestreta; la justificació documental 
que acredita el cobrament de la comissió per retirada en finestreta; les condicions 
en què s’han comunicat prèviament a la clientela les modificacions contractuals re-
lacionades amb l’atenció presencial.

A partir de l’anàlisi de la informació i documentació rebudes, l’Agència Catalana 
del Consum valorarà l’adequació normativa de les pràctiques comercials. En el cas 
que es consideri que aquestes pràctiques poden vulnerar la normativa de protecció 
de les persones consumidores a Catalunya, es proposarà la incoació del correspo-
nent procediment de naturalesa sancionadora. D’altra banda, l’Agència Catalana del 
Consum impulsa la modificació del Codi de consum de Catalunya per adequar-lo 
a la realitat socioeconòmica actual i, en el marc d’aquesta modificació, es preveu 
incorporar algun article que determini unes obligacions mínimes dels establiments 
bancaris que tenen oficines obertes al públic envers l’atenció a les persones consu-
midores
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En aquesta línia s’estan treballant propostes d’articulat que garanteixin l’atenció 
presencial de les entitats financeres amb establiments a Catalunya en un horari prou 
ampli i que es puguin realitzar els tràmits més habituals en aquestes entitats amb 
l’ajuda i suport de personal de l’entitat, com per exemple: retirada d’efectiu, ingres-
sos en comptes, transferències, pagaments domiciliats.

També recentment, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat 
un estudi sobre el sector bancari a Catalunya en què destaca l’increment del nivell 
de concentració i el seu impacte sobre l’accés a serveis financers.

Analitza com des de la crisi financera de l’any 2008, el sector bancari ha patit 
una important transformació i reestructuració, que s’ha traduït en una reducció con-
tinuada del nombre d’entitats financeres que presten serveis bancaris i el consegüent 
augment del grau de concentració. Catalunya ha passat de tenir 8.148 oficines ban-
càries l’any 2008, a tenir-ne 2.570 l’any 2021 i més del 88% de la quota de mercat, 
en termes d’oficines bancàries, es troba concentrada en les cinc primeres entitats 
bancàries. La concentració en termes de crèdit total concedit presenta una situació 
similar.

Aquesta concentració ha implicat afectacions no només des del punt de vista 
de la competència sinó també directament sobre el benestar dels consumidors. Per 
exemple, el continuat tancament d’oficines bancàries ha suposat un deteriorament 
de la qualitat dels serveis bancaris, especialment per a determinats segments de la 
població com la gent gran, que té més dificultats per accedir als serveis digitals i a 
la banca en línia. Actualment a Catalunya hi ha 494 municipis, que representen una 
població de 291.000 persones aproximadament, sense oficina bancària i 160 mu-
nicipis, amb una població d’aproximadament 316.000 persones, que únicament en 
tenen una.

Com a complement de l’estudi anterior, el Departament d’Economia i Hisenda 
ha encarregat durant el segon trimestre de 2022 la realització d’un treball de consul-
toria externa i assistència tècnica en relació amb l’anàlisi i diagnòstic de les situa-
cions d’exclusió financera a Catalunya així com l’avaluació de mesures implemen-
tades a l’Estat espanyol i d’altres estats de la UE per preservar la inclusió financera 
de col·lectius vulnerables.

D’altra banda, l’Agència Catalana del Consum té previst adjudicar la contractació 
d’un estudi sobre l’exclusió financera per avaluar com els processos de digitalització 
i concentració bancària han impactat en el conjunt de la ciutadania i el territori de 
Catalunya.

Des de l’Agència Catalana de Consum també s’ha enviat una carta al senyor 
Andrés Gonzalo García, secretari d’estat d’Economia i Suport a l’Empresa, traslla-
dant-li la necessitat que les fusions bancàries estiguin supeditades al manteniment 
d’una xarxa d’oficines que garanteixi un servei bancari universal.

Barcelona, 1 de setembre de 2022

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir l’accés dels veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, als serveis bancaris
314-11759/13

Proponent: Jordi Riba Colom, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11758/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment a les 
entitats bancàries perquè reprenguin l’atenció personalitzada al barri 
de la Trinitat Nova, de Barcelona
314-11760/13

Proponent: Jordi Riba Colom, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
barri de Barcelona sense cap entitat bancària
314-11761/13

Proponent: Jordi Riba Colom, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-11758/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
«greenfield» subvencionats del 2016 ençà
314-11971/13

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 71671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 314-11971/13 us in-
formo del següent:

En el període 2016-2021 s’han materialitzat a Catalunya un total de 202 projec-
tes greenfield (empreses sense establiment previ a Catalunya) amb suport d’ACCIÓ, 
que han generat una inversió de 349’5 milions d’euros i han suposat la creació de 
més 7.700 llocs de treball.

Això no obstant, cap ajut d’ACCIÓ té com a finalitat última la subvenció de pro-
jectes greenfield, tot i que pot ser un criteri més de valoració dels projectes suscep-
tibles de subvenció.

ACCIÓ no compta amb línies d’ajut exclusives per a projectes greenfield, això 
no obstant, la informació relativa als ajuts a la inversió productiva (ajuts a inversions 
empresarials d’alt impacte) desglossat per anys es pot trobar en l’apartat subvencions 
i ajuts - subvencions i ajuts públics atorgats en règim de concurrència competitiva 
del següent enllaç:

http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
Els requisits dels ajuts de concurrència competitiva varien en funció de cada 

línia d’ajut, i com ja s’ha mencionat anteriorment, ACCIÓ no compta amb línies 
d’ajuts específiques per a projectes greenfield. Les empreses de nova implantació a 
Catalunya es poden presentar a qualsevol línia d’ajuts sempre que compleixin amb 
les requisits de la mateixa.

http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
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Totes les quanties atorgades, per a qualsevol línia d’ajut i de forma individualit-
zada per projecte es poden consultar a l’apartat de transparència de la web d’ACCIÓ:

http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
Les concessions d’ajudes i subvencions es poden consultar a l’apartat de transpa-

rència de la web d’ACCIÓ http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparen-
cia/economia-i-finances/

No existeixen acords de confidencialitat vinculats a la concessió d’ajuts. Això no 
obstant, sí que regeix el principi de confidencialitat, juntament amb els acords de 
confidencialitat concrets signats, en relació als projectes d’inversió. Aquesta confi-
dencialitat es refereix als detalls del projecte d’inversió i a l’acompanyament realit-
zat des d’ACCIÓ en l’enfocament de la inversió, possibles fonts de finançament o 
ubicació, entre d’altres. Aquesta confidencialitat no s’aplica a la publicitat de l’ator-
gament d’ajuts, ja que sobre aquest aspecte aplica la normativa en matèria de trans-
parència i accés a la informació pública.

Les clàusules de confidencialitat, que apliquen només al projecte d’inversió, que-
den limitades per les obligacions legals. Cal el previ consentiment de l’empresa per 
a donar informació sobre el seu projecte, sempre i quan no es tracti d’informació 
d’obligada publicació. S’apliquen els criteris definits per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública 
que desenvolupa l’esmentada llei.

Les restriccions en l’accés a la informació ha d’anar precedida d’una anàlisi que 
pondera, cas per cas, el perjudici cert i tangible que l’accés a la informació pot cau-
sar en el bé jurídic protegit, amb el suport de l’Assessoria jurídica d’ACCIÓ.

Tota subvenció o ajuda, la garantia de compliment de les finalitats de l’ajut passa 
per la justificació de l’ajut rebut.

Els equips tècnics d’ACCIÓ revisen la justificació dels ajuts, i aquests queden 
subjectes als posteriors controls que puguin ser realitzats des de la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans com-
petents (estatals o comunitaris).

Tota subvenció i ajut atorgat queda subjecte a l’aplicació de Llei 38/2003, de 17 
de novembre, el Reglament de la Llei de Subvencions, RD 887/2006, de 21 de juliol, 
i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, que regulen els mecanismes legals adients 
per a la revocació d’ajuts i subvencions.

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/transparencia/economia-i-finances/
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte 
que té poder ensenyar els pits per a evitar la hipersexualització de 
les nenes
311-00044/13

ANUNCI: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70968 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 

12.09.2022

A la Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Tal com especifica la publicació a les xarxes socials i el vídeo de la Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes fets el 23 d’agost, efectivament la hipersexualització de les 
nenes és un problema greu de la nostra societat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu la Consellera que focalitzar el problema en poder ensenyar els pits feme-

nins, quan, en realitat, no és una activitat prohibida, té cap incidència en evitar la 
hipersexualització de les nenes?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2022
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet de 
resoldre la discriminació de les dones per mitjà del topless
311-00045/13

ANUNCI: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 70969 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 

12.09.2022

A la Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Tal com especifica la publicació a les xarxes socials i el vídeo de la Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes fets el 23 d’agost, efectivament la discriminació cap a les 
dons continua sent un problema greu de la nostra societat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu la Consellera que la discriminació de les dones pot centrar-se en una ac-

tivitat que cap adulta té prohibida? Creu que posar el focus en el topless resol cap de 
les discriminacions greus que pateixen les dones?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2022
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han beneficiat de la prestació per a famílies amb fills 
a càrrec el 2020
314-12253/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas se han beneficiado de la prestación para familias con hijos 

a cargo en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han beneficiat de la prestació per a famílies amb fills 
a càrrec el 2021
314-12254/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas se han beneficiado de la prestación para familias con hijos 

a cargo en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han beneficiat de la prestació per a famílies amb fills 
a càrrec el 2022
314-12255/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas se han beneficiado de la prestación para familias con hijos 

a cargo en el año 2022?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
familiars que s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en 
situació de risc el 2020
314-12256/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas unidades familiares se han beneficiado de la prestación económica 

para menores de edad en situación de riesgo en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
familiars que s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en 
situació de risc el 2021
314-12257/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas unidades familiares se han beneficiado de la prestación económica 

para menores de edad en situación de riesgo en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
familiars que s’han beneficiat de la prestació per a menors d’edat en 
situació de risc el 2022
314-12258/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas unidades familiares se han beneficiado de la prestación económica 

para menores de edad en situación de riesgo en el año 2022?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un 
menor tutelat o en guarda protectora de la Generalitat el 2020
314-12259/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas familias se han beneficiado de una prestación por acogida en fami-

lia de un menor tutelado o bajo guarda protectora de la Generalitat en el año 2020?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un 
menor tutelat o en guarda protectora de la Generalitat el 2021
314-12260/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuántas familias se han beneficiado de una prestación por acogida en fami-
lia de un menor tutelado o bajo guarda protectora de la Generalitat en el año 2021?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han beneficiat d’una prestació per l’acolliment d’un 
menor tutelat o en guarda protectora de la Generalitat el 2022
314-12261/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas familias se han beneficiado de una prestación por acogida en fami-

lia de un menor tutelado o bajo guarda protectora de la Generalitat en el año 2022?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació dels 
expedients informatius i el nombre de sancions proposades i 
executades amb relació al contracte del transport sanitari
314-12262/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 relació dels expedients informatius, les quanties de sancions pro-

posades i les quanties de sancions fetes efectives en el marc del vigent contracte de 
transport sanitari, corresponents als diferents lots existents?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya del 
Departament d’Igualtat i Feminismes que promou el topless
314-12263/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué ha consistido exactamente la campaña impulsada por el Departamen-

to de Igualdad y Feminismos para animar a las mujeres a hacer topless en playas y 
piscinas?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la 
campanya del Departament d’Igualtat i Feminismes que promou el 
topless
314-12264/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué presupuesto se ha asignado por el Departamento de Igualdad y Feminis-

mos para la campaña aminando a las mujeres a hacer topless en playas y piscinas?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses, 
entitats o associacions que han participat en la campanya del 
Departament d’Igualtat i Feminismes que promou el topless
314-12265/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué empresa, entidad y/o asociación ha participado en la campaña impulsada 
por el Departamento de Igualdad y Feminismos para animar a las mujeres a hacer 
topless en playas y piscinas?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
percebuda per les empreses, entitats o associacions que han 
participat en la campanya del Departament d’Igualtat i Feminismes 
que promou el topless
314-12266/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 71464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad ha percibido la empresa, entidad y/o asociación que ha parti-

cipado en la campaña impulsada por el Departamento de Igualdad y Feminismos 
para animar a las mujeres a hacer topless en playas y piscinas?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2022 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència que ha 
impedit l’inici del curs escolar a l’Institut Escola Lluís Millet, de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-12267/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 71597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El lunes 5 de septiembre por la noche se informó a las familias del Institut Esco-
la Lluís Millet, del barrio de Les Oliveres en Santa Coloma de Gramenet de que no 
se iniciaría la actividad lectiva al día siguiente, 6 de septiembre de 2022 (primer día 
de inicio de curso en la localidad) por una «incidencia» y la realización de «pruebas 
estructurales» en el centro educativo, que al parecer no permiten la circulación de 
alumnos o docentes. Ante esta repentina decisión, interesa saber a este diputado y a 
su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál es la referida incidencia que ha impedido el inicio de la actividad lecti-
va en el Institut Escola Lluís Millet, del barrio de Les Oliveres en Santa Coloma de 
Gramenet?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es 
va tenir coneixement de la incidència que ha impedit l’inici del curs 
escolar a l’Institut Escola Lluís Millet, de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-12268/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 71598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El lunes 5 de septiembre por la noche se informó a las familias del Institut Esco-
la Lluís Millet, del barrio de Les Oliveres en Santa Coloma de Gramenet de que no 
se iniciaría la actividad lectiva al día siguiente, 6 de septiembre de 2022 (primer día 
de inicio de curso en la localidad) por una «incidencia» y la realización de «pruebas 
estructurales» en el centro educativo, que al parecer no permiten la circulación de 
alumnos o docentes. Ante esta repentina decisión, interesa saber a este diputado y a 
su grupo parlamentario: 

– ¿Cuándo se tuvo conocimiento de la referida incidencia que ha impedido el 
inicio de la actividad lectiva en el Institut Escola Lluís Millet, del barrio de Les Oli-
veres en Santa Coloma de Gramenet?

– ¿Por qué motivo no se ha anunciado dicha circunstancia con antelación sufici-
ente para las familias del Institut Escola Lluís Millet, comunicando dicha incidencia 
el día antes del inicio escolar por la noche, impidiendo la planificación de las fami-
lias ante tan repentina situación?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions 
que es donaran a les famílies de l’Institut Escola Lluís Millet, de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), pel retard en l’inici del curs 
escolar
314-12269/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 71599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El lunes 5 de septiembre por la noche se informó a las familias del Institut Esco-
la Lluís Millet, del barrio de Les Oliveres en Santa Coloma de Gramenet de que no 
se iniciaría la actividad lectiva al día siguiente, 6 de septiembre de 2022 (primer día 
de inicio de curso en la localidad) por una «incidencia» y la realización de «pruebas 
estructurales» en el centro educativo, que al parecer no permiten la circulación de 
alumnos o docentes. Ante esta repentina decisión, interesa saber a este diputado y a 
su grupo parlamentario: 

– ¿Van a dar explicaciones a las familias del Institut Escola Lluís Millet que han 
visto alterado el inicio del curso escolar de sus hijos sobre por qué se ha dado esta 
situación y cuáles son dichas «pruebas estructurales» que impiden el paso de alum-
nos y docentes?

– ¿Van a mantener un contacto continuado con dichas familias ante esta situa-
ción?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès) amb relació a la incidència que ha impedit 
l’inici del curs escolar a l’Institut Escola Lluís Millet
314-12270/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 71600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El lunes 5 de septiembre por la noche se informó a las familias del Institut Esco-
la Lluís Millet, del barrio de Les Oliveres en Santa Coloma de Gramenet de que no 
se iniciaría la actividad lectiva al día siguiente, 6 de septiembre de 2022 (primer día 
de inicio de curso en la localidad) por una «incidencia» y la realización de «pruebas 
estructurales» en el centro educativo, que al parecer no permiten la circulación de 
alumnos o docentes. Ante esta repentina decisión, interesa saber a este diputado y a 
su grupo parlamentario: 

– ¿Qué comunicaciones ha habido entre el Departament d’Educació y el Ayun-
tamiento ante esta incidencia?

– ¿En qué fechas se produjeron dichas comunicaciones?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats previstos per al curs escolar 2022-2023
314-12271/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 71651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos módulos prefabricados escolares se prevén para el curso 22-23?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats escolars dels municipis
314-12272/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 71652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 módulos prefabricados escolares hay en cada municipio?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats destinats a centres educatius el curs 2022-2023
314-12273/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 71653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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: 
– ¿Cuál es el número de módulos prefabricados destinados a ser centros educati-

vos previstos para el curso 2022-2023?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que estudiaran en mòduls prefabricats
314-12274/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 71654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número total de alumnos que estudiarán en total en módulos pre-

fabricados?

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats per comarca i la comarca que en té més
314-12275/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 71655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué comarca lidera el mayor número de módulos prefabricados? Enumerar
cuántos hay en cada una de ellas.

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el nou canal infantil Super3
322-00125/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 71835 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
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blicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el nou canal infantil Super3.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les graelles de programació de la campanya conjunta de 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per a la nova temporada
322-00126/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 71836 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les graelles de la nova campanya conjunta de Televisió de Catalunya i 

Catalunya Ràdio per a la nova temporada.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el projecte per al canal Esport3
322-00127/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 71837 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el projecte pel Canal Esport3.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la coproducció de TV3 i l’emissió de la pel·lícula Sis nits d’agost
322-00128/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71850 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la comissió de control de la CCMA
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al presidente del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace la dirección de la CCMA de la coproducción de TV3 y 

su emisión en antena de la película Sis nits d’agost sobre la muerte de Lluís Maria 
Xirinacs?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2022
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la presència de les dones polítiques als mitjans de la 
Corporació
322-00129/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 71853 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la presència de les dones polítiques als mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el darrer informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre el compliment de la missió de servei públic dels mitjans de la 
Corporació
322-00130/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 71858 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de l’últim informe del CAC sobre el compliment de les missions de 

servei públic dels mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els trenta anys de Catalunya Informació
322-00131/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 71859 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració sobre els 30 anys de Catalunya Informació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el contracte programa
322-00132/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 71863 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de selecció de col·laboradores i col·laboradors dels 
programes de ràdio i televisió de la Corporació
322-00133/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71867 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de selecció de col·laboradores i col·laboradors dels programes 

de ràdio i televisió de la corporació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats d’estiu de Televisió de Catalunya i les 
plataformes digitals
323-00173/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 71838 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els resultats d’estiu de Televisió de Catalunya i les plataformes digitals.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’inici i les previsions per a la nova temporada 
de TV3
323-00174/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 71839 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la valoració de l’inici de la nova temporada de TV3 i les previsions res-

pecte aquesta.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures preses per a despolititzar TV3
323-00175/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 71851 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la comissió DE CONTROL DE LA CCMA
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Par-
lamento, presenta a Sigfrid Gras i Salicrú, director de TV3 la siguiente pregunta, 
para que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas está tomando la dirección de TV3 para despolitizar la cadena?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2022
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la utilització de les marques de TV3 per entitats 
polítiques
323-00176/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 71854 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Sigfrid Gras, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la utilització de les marques de TV3 per part d’entitats polítiques.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de la Diada
323-00177/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 71855 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
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ment, presenta a Sigfrid Gras, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura de la Diada.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la Corporació
323-00178/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 71856 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Sigfrid Gras, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme als mitjans de la corporació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els nous programes de TV3 Zona Franca i 
Col·lapse
323-00179/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 71857 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Sigfrid Gras, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els nous programes de TV3, Zona Franca i Col·lapse.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les línies bàsiques del seu mandat
323-00180/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 71860 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Sigfrid Gras, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les línies bàsiques per al seu mandat com a director de TV3?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’inici de la temporada de TV3
323-00181/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 71861 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Sigfrid Gras, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Primeres valoracions de l’arrencada de la temporada de TV3.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el procés de despolitització de la graella i els usos 
lingüístics en la nova programació
323-00182/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 71862 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
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ta a Sigfrid Gras, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el procés de despolitització de la graella i els usos lingüístics a la nova 

programació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la participació de TV3 en la producció audiovisual 
catalana
323-00183/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 71864 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el paper de TV3 en la producció audiovisual catalana

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la nova programació de TV3
323-00184/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 71865 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Sigfrid Gras i Salicrú, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la nova programació de TV3.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu en els telenotícies de TV3
323-00185/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 71866 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Sigfrid Gras i Salicrú, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu en els telenotícies de TV3.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions laborals dels treballadors i el 
material de què disposen
323-00186/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71868 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 13.09.2022

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta a Sígfrid Gras, diractor de TV3 la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre condicions laborals dels treballadors i treballadores i materials per a rea-

litzar les seves tasques.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els col·laboradors dels 
mitjans de la Corporació del curs 2022-2023
316-00248/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 71372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2022

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 estableix l’article 196.1 i 7 
del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins seran els col·laboradors i les col·laboradores als mitjans de la CCMA, con-

tractats tant en programació externa com interna, durant el curs 2022-2023?
– Quins criteris s’han establert per decidir el perfil d’aquests col·laboradors i col·la- 

boradores?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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