
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les modificacions legisla-
tives en matèria de dret civil
310-00394/13
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa sanitària
310-00395/13
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de les polítiques 
de mobilitat sostenible
310-00396/13
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat del projecte Hard 
Rock a Tarragona
310-00398/13
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar 
l’increment dels preus de l’energia
310-00399/13
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en matèria 
de turisme
310-00400/13
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació al sistema de 
salut
310-00401/13
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial
310-00402/13
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs bèl·lics al Kurdistan
310-00403/13
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona
310-00404/13
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a erra-
dicar la violència contra les dones
310-00405/13
Substanciació 16
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri amb relació a 
l’organització dels actes a les diverses delegacions a l’exterior
310-00406/13
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques al Pirineu
310-00407/13
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels com-
promisos adquirits en matèria de salut
310-00408/13
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació de l’economia catalana
317-00225/13
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la in-
capacitat del Govern per a aconseguir el suport de majories parlamentàries
317-00226/13
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ac-
tuacions previstes per a rescatar la sanitat pública
317-00228/13
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el marc 
de prioritats del Govern per a contribuir al benestar dels ciutadans
317-00229/13
Substanciació 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ne-
gociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023
317-00230/13
Substanciació 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre les 
conseqüències de la reforma del Codi penal per a milers d’activistes
317-00231/13
Substanciació 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el crei-
xement de la inversió d’empreses estrangeres a Catalunya
317-00232/13
Substanciació 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la con-
fiança amb què compten el president i el Govern per part del Parlament
317-00233/13
Substanciació 18

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del De-
partament d’Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no lectives 
i els alumnes que hi han participat
311-00050/13
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a les escoles 
que es veuen obligades a aplicar la sentència del 25% de castellà
311-00054/13
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la universalització i el 
desplegament del curs Infantil 2
311-00056/13
Substanciació 19
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg amb la co-
munitat educativa
311-00061/13
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
pel Departament d’Educació per a la millora del calendari i l’assignació de places 
de formació professional el 2023
311-00065/13
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix un pla que 
elimini en un termini raonable els mòduls prefabricats dels centres escolars
311-00067/13
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el 
Departament d’Educació no ha pagat les despeses de funcionament de les escoles 
bressol municipals del curs 2021-2022
311-00073/13
Substanciació 20

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i les activitats a què 
es van destinar els fons rebuts del Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2019
314-11515/13
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part del De-
partament d’Interior del cas del policia nacional infiltrat al Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans
314-11740/13
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part del De-
partament de Recerca i Universitats del cas del policia nacional infiltrat al Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans
314-11741/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària assignada 
al programa «Temps x cures»
314-11961/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients tramitats per la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta
314-12203/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de plagues als centres 
penitenciaris
314-12204/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presenta-
des amb relació a les línies d’ajuts del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
finançat pels fons europeus Pròxima Generació
314-12217/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la donació de dos-cents 
mil euros per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a l’Ofi-
cina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12246/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de donacions, aporta-
cions, subvencions i transferències de capital a organismes supranacionals i llurs 
departaments i oficines del 2015 ençà
314-12247/13
Resposta del Govern 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants de la Generalitat 
i de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans que 
s’han reunit del 2015 ençà
314-12248/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de donacions, aportacions, 
subvencions i transferències de capital per a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans per als exercicis del 2022, el 2023 i el 2024
314-12249/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de col·laboració entre 
la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de  les Nacions Unides per als Drets 
Humans
314-12250/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents oficials, divulgatius 
i consultius elaborats entre la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Na-
cions Unides per als Drets Humans
314-12251/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esdeveniments, les conferències 
i els congressos en què han participat conjuntament la Generalitat i l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12252/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’elaboració i la distribució 
de la guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics
314-12336/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions a residèn-
cies geriàtriques del 2020 ençà
314-12708/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències geriàtriques ins-
peccionades del 2020 ençà
314-12709/13
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a les residències ge-
riàtriques inspeccionades del 2020 ençà
314-12710/13
Resposta del Govern 48

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les modificacions legisla-
tives en matèria de dret civil
310-00394/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa sanitària
310-00395/13
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de les polítiques 
de mobilitat sostenible
310-00396/13
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP ECP 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat del projecte Hard 
Rock a Tarragona
310-00398/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 50



BOPC 443
29 de novembre de 2022

Taula de contingut 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar 
l’increment dels preus de l’energia
310-00399/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en matèria 
de turisme
310-00400/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació al sistema de 
salut
310-00401/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb una altra diputada del GP CUP-NCG 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial
310-00402/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs bèl·lics al Kurdistan
310-00403/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona
310-00404/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a erra-
dicar la violència contra les dones
310-00405/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri amb relació a 
l’organització dels actes a les diverses delegacions a l’exterior
310-00406/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques al Pirineu
310-00407/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels com-
promisos adquirits en matèria de salut
310-00408/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00225/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00226/13
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00228/13
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00229/13
Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00230/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00231/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 56
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments de l’actualitat política
317-00232/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments de l’actualitat política
317-00233/13
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 57

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la rescissió 
del contracte del Banc de Sang i Teixits amb  l’empresa Servicios Sociosanitarios 
Generales Andalucía
311-00072/13
Anunci: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 57

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del  Reglament de la 
Llei 10/2019, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, i la incor-
poració de les reivindicacions de la Federació de Nàutiques Populars de Catalunya
314-12948/13
Formulació: Salvador Vergés i Tejero, del GP JxCat 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de l’avantprojecte de 
llei de la caça
314-12949/13
Formulació: Salvador Vergés i Tejero, del GP JxCat 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de l’avantprojecte de 
llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos
314-12950/13
Formulació: Salvador Vergés i Tejero, del GP JxCat 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la deflactació del tram 
autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques
314-12951/13
Formulació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una protesta formal 
davant el cònsol general de la Xina a Barcelona per l’existència d’oficines parapolicials
314-12952/13
Formulació: Joaquim Jubert Montaperto, del GP JxCat 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a una 
visita amb el metge de família
314-12953/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a una 
visita amb un metge especialista
314-12954/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a una 
visita amb el pediatre
314-12955/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a una 
visita amb l’infermer
314-12956/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a una 
visita amb el servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva
314-12957/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a les inter-
vencions quirúrgiques
314-12958/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a les interven-
cions quirúrgiques oncològiques
314-12959/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a les interven-
cions quirúrgiques cardiovasculars
314-12960/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a les interven-
cions quirúrgiques de traumatologia
314-12961/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d’inter-
vencions quirúrgiques de prioritat preferent que compleixen el termini de referència 
de noranta dies
314-12962/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d’inter-
vencions quirúrgiques de prioritat mitjana que compleixen el termini de referència 
de cent vuitanta dies
314-12963/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d’interven-
cions quirúrgiques de prioritat baixa que compleixen el termini de referència d’un any
314-12964/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge de pro-
ves diagnòstiques que es fan en el termini de referència
314-12965/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració en la producció de 
l’obra Bonobo
314-12966/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es compleix 
la ràtio d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre
314-12967/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de places d’odontologia 
a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12968/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels  quals hi ha una 
manca d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre
314-12969/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incentius per a cobrir les places 
d’odontologia a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12970/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pressió assistencial dels serveis 
d’odontologia a les Terres de l’Ebre
314-12971/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions odontològiques 
afectades per la manca d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre
314-12972/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a una visita 
amb l’odontòleg a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12973/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per al desplegament 
de la Llei 12/2020, de l’atenció pública de la salut bucodental
314-12974/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació de  l’accés a la triple 
teràpia conjunta per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica
314-12975/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de l’Ajuntament de Bar-
celona a l’Escola Paideia, de Barcelona, de retornar l’espai del pati cedit el 2015
314-12976/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè els 
alumnes de l’Escola Paideia disposin d’un espai adequat per a fer activitats a l’ai-
re lliure
314-12977/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona per a garantir un espai exterior als alumnes de l’Escola 
Paideia, de Barcelona, el 2023
314-12978/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la restauració de la 
part del pati que l’Escola Paideia ha de tornar a l’Ajuntament de Barcelona el 2023
314-12979/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona es faci càrrec del cost de la restauració de la part del 
pati que l’Escola Paideia ha de tornar a l’Ajuntament de Barcelona el 2023
314-12980/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al finança-
ment de l’Institut Europeu del Mediterrani
314-12981/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes de coope-
ració educativa amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12982/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a la co-
operació educativa amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12983/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Depar-
tament de la Presidència amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la 
Lliga Àrab
314-12984/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Depar-
tament d’Acció Exterior i Unió Europea amb l’Organització Educativa, Cultural i Ci-
entífica de la Lliga Àrab
314-12985/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del delegat 
del Govern al Nord d’Àfrica amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la 
Lliga Àrab
314-12986/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Departa-
ment d’Educació amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12987/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions, donacions i trans-
ferències de capital entre la Generalitat i l’Organització Educativa, Cultural i Cientí-
fica de la Lliga Àrab del 2017 ençà
314-12988/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a con-
trolar el creixement de la població de senglars a les Terres de l’Ebre
314-12989/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de l’informe 
relatiu a la internalització del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya
314-12990/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball fet i  les converses man-
tingudes amb els treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya i amb els sindicats per a l’elaboració de l’informe per a la internalit-
zació del servei
314-12991/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la internalització del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-12992/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del finançament de l’acte 
de presentació de l’informe «Violència institucional en el marc dels drets sexuals i 
reproductius»
314-12993/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del finançament de l’infor-
me «Violència institucional en el marc dels drets sexuals i reproductius»
314-12994/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i els ajuts rebuts 
per l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius el 2022
314-12995/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes subscrits 
amb l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius el 2022
314-12996/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del projecte de cons-
trucció de l’institut escola de Besalú (Garrotxa)
314-12997/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un finançament uni-
versal per a les escoles de música autoritzades pel Departament d’Educació
314-12998/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un finançament uni-
versal per a les escoles de música autoritzades pel Departament d’Educació inde-
pendentment de llur titularitat
314-12999/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes compensatoris 
per a les zones amb menys densitat de població amb relació a la programació de 
l’oferta d’ensenyaments artístics
314-13000/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconsideració dels ajuts i les 
subvencions a les escoles de música
314-13001/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que el Departament d’Edu-
cació destina a les escoles de música municipals i als conservatoris
314-13002/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que Barcelona sigui 
seu del Festival de Joves Musics Europeus el 2025
314-13003/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodització del Pla d’impuls de 
l’ús de la llengua catalana als centres escolars
314-13004/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentar el decret 
de desplegament del títol segon de la Llei d’educació de Catalunya
314-13005/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de  les proves d’accés a 
la universitat per als cursos del 2024 al 2026
314-13006/13
Formulació: Judit Guàrdia i Torrents, del GP JxCat 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes afectats per 
la manca de previsió en la preinscripció de la formació professional
314-13007/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del bo cultural Escena 
25 fins als trenta anys
314-13008/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del pla de xoc 
contra la desocupació juvenil
314-13009/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a fo-
mentar la formació professional dual
314-13010/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del cicle de grau su-
perior de teatre a l’Institut Eugeni d’Ors de Badalona (Barcelonès)
314-13011/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import invertit en material i pro-
fessorat per als cursos del cicle de grau superior de teatre a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona (Barcelonès)
314-13012/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts públics en 
què s’imparteix el cicle de grau superior de teatre
314-13013/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la matriculació i la gestió de l’alumnat del cicle formatiu de grau superior de teatre
314-13014/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives que s’han ofert als 
alumnes afectats per la manca de places en la formació professional
314-13015/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a avan-
çar la preinscripció a la formació professional el curs 2023-2024
314-13016/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a re-
definir l’increment de places de la formació professional
314-13017/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels alumnes que 
han accedit a estudis de grau mitjà de formació professional el cus 2022-2023
314-13018/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars que 
han incorporat el programa Coeduca’t el curs 2021-2022
314-13019/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del conseller de 
Drets Socials a Nació Digital el 22 d’octubre de 2022
314-13020/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la convo-
catòria de places interines de tècnic especialista i operador de control del Cos de 
Bombers de la Generalitat
314-13021/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera convocatòria de pla-
ces interines de tècnic especialista i operador de control del Cos de Bombers de 
la Generalitat
314-13022/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General de Protecció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments exclou les persones amb permís de maternitat o 
paternitat de l’accés a la borsa de personal laboral temporal
314-13023/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de modificació dels 
acords de la borsa de personal laboral temporal de la Direcció General de Protec-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments
314-13024/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments als quals estan 
adscrites les dotze acadèmies de ciència i art
314-13025/13
Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a l’àrea bàsica policial de  l’Hospitalet de Llobregat del 2018 
ençà
314-13026/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra de l’àrea bàsica policial de Rubí destinats a la comissaria de Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2018 ençà
314-13027/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana de Barcelona del 2018 ençà
314-13028/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges aportats per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) al programa Reallotgem.cat
314-13029/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones i famílies 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) allotjades en habitatges del programa Re-
allotgem.cat
314-13030/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’Institut Català del Sòl i el motiu 
pel qual no s’ha començat a construir l’equipament previst
314-13031/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a ga-
rantir un habitatge digne i segur a les persones que viuen en assentaments
314-13032/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista 
per a pagar les obres de l’institut escola de Sant Pol de Mar (Maresme)
314-13033/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han pagat 
les beques de menjador als centres educatius
314-13034/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han pagat a 
les administracions locals els costos derivats de l’acollida dels alumnes desplaçats 
per la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius
314-13035/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de  l’accessibilitat 
dels trens de la línia ferroviària RT2 entre l’Arboç i Salou-Port Aventura
314-13037/13
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP ECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia d’impacte territorial del 
Departament de Recerca i Universitats
314-13038/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del Programa de re-
gions del coneixement amb accions per a reforçar la dimensió social de la recerca 
i les universitats
314-13039/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació econòmica a les 
universitats per a afrontar la gratuïtat de  les  matrícules de primer curs dels estu-
diants provinents de la formació professional amb matrícula d’honor
314-13040/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per  a  crear noves 
beques salari per als estudiants universitaris
314-13041/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme d’identificació de les 
partides pressupostàries destinades a les actuacions en matèria de joventut
314-13042/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació econòmica a les 
universitats per a afrontar les exempcions de pagament de la matrícula per a famílies 
monoparentals i per a víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella
314-13043/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de la validesa de la tar-
geta T-Jove als usuaris de fins a vint-i-nou anys el 2023
314-13044/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 101

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 Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la transparència en les 
contractacions
322-00147/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 102

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es demana 
un augment del pressupost per al 2023
322-00148/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 102

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Mundial 
de futbol de Qatar
322-00149/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 103

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3
322-00150/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 103

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3 del 2022
322-00151/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 104

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos futurs 
de la Corporació
322-00152/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 104

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Mundial 
de futbol de Qatar
322-00153/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
les piulades a Twitter d’alguns col·laboradors de TV3
323-00199/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el criteri de contractació de les productores
323-00200/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 106

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els pòdcasts d’innovació i sensibilitat per la llengua
323-00201/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’horari de màxima audiència de TV3
323-00202/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 107
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el programa Eufòria Dance
323-00203/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
el dictamen del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a una notícia dels Te-
lenotícies sobre el Govern de l’octubre del 2022
323-00204/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 108

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències digitals dels programes Zona Franca i Crims
323-00205/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 108

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
de l’aranès en les emissores públiques i els pòdcasts de música occitana
323-00206/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la manera d’aconseguir que molts ciutadans sentin seva TV3
323-00207/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura del Mundial de futbol de Qatar
323-00208/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la nova estructura directiva de TV3
323-00209/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de TV3
323-00210/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 110
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les modificacions legislatives en matèria de dret civil
310-00394/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa 
sanitària
310-00395/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls 
de les polítiques de mobilitat sostenible
310-00396/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
del projecte Hard Rock a Tarragona
310-00398/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a afrontar l’increment dels preus de l’energia
310-00399/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats 
en matèria de turisme
310-00400/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
al sistema de salut
310-00401/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
industrial
310-00402/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs 
bèl·lics al Kurdistan
310-00403/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca 
del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
310-00404/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les polítiques per a erradicar la violència contra les dones
310-00405/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri 
amb relació a l’organització dels actes a les diverses delegacions 
a l’exterior
310-00406/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les polítiques al Pirineu
310-00407/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
compliment dels compromisos adquirits en matèria de salut
310-00408/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació de l’economia catalana
317-00225/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la incapacitat del Govern per a aconseguir el suport 
de majories parlamentàries
317-00226/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les actuacions previstes per a rescatar la sanitat pública
317-00228/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el marc de prioritats del Govern per a contribuir al benestar 
dels ciutadans
317-00229/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023
317-00230/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre les conseqüències de la reforma del Codi penal 
per a milers d’activistes
317-00231/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre el creixement de la inversió d’empreses estrangeres 
a Catalunya
317-00232/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la confiança amb què compten el president 
i el Govern per part del Parlament
317-00233/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 41, tinguda el 23.11.2022, DSPC-P 86.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions del Departament d’Educació per a cobrir les tardes 
de setembre amb activitats no lectives i els alumnes que hi han 
participat
311-00050/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport 
a les escoles que es veuen obligades a aplicar la sentència del 25% 
de castellà
311-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la universalització i el desplegament del curs Infantil 2
311-00056/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg 
amb la comunitat educativa
311-00061/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures previstes pel Departament d’Educació per a la millora 
del calendari i l’assignació de places de formació professional 
el 2023
311-00065/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix un pla que elimini en un termini raonable els mòduls 
prefabricats dels centres escolars
311-00067/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual el Departament d’Educació no ha pagat les despeses de 
funcionament de les escoles bressol municipals del curs 2021-2022
311-00073/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 21.11.2022, DSPC-C 471.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i les activitats a què es van destinar els fons rebuts del Pacte d’estat 
contra la violència de gènere el 2019
314-11515/13

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-11515/13 us in-
formo del següent: 

Subvencions a entitats atorgades durant el 2019 amb fons PEVG

Projecte Entitats

SORELA, ACOMPANYAMENT I PREVENCIÓ DE MALALTIES 
LABORALS DE DONES TREBALLADORES DE LA LLAR

ASSOCIACIÓ EUROPA SENSE 
MURS

SEFORA: PRESENT I FUTUR DE LA DONA A LA SOCIETAT FED. ASSOC. DE VEÏNS 
D’HABITATGE SOCIAL CATALUNYA

CANVIA EL CONTE. LA BELLA I LA BÈSTIA, ELS MITES DE 
L’AMOR ROMÀNTIC

ASSOCIACIÓ CULTIVANT IGUALTAT

EMPODERAMENT DE LA DONA I VIOLÈNCIA DE GENERE ASSOCIACIÓ DE DONES 
MARROQUINES I CATALANES

LA VIOLÈNCIA DESPRÉS DE LA VIOLÈNCIA: ACTUACIÓ 
POLICIAL DAVANT CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

ASSOCIACIÓ IRÍDIA CENTRE 
PER LA DEFENSA DELS DRETS 
HUMANS

SACSEJAR LES BARRERES DE LES DONES DE CABRERA DE 
MAR

ESPAI DONA CABRERA

PROJECTE DE MEDIACIÓ SOCIAL A MARES DE FAMÍLIA 
NOMBROSA

ASSOC. FAM. NOMBR. CATALUNYA, 
FAN.

IMPULS A LA COEDUCACIÓ DES DE L’AMPA DE L’ESCOLA 
GUILLEM DE MONT-RODON

AMPA CEIP GUILLEM DE 
MONTRODON
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Projecte Entitats

JORNADA PARTICIPATIVA «SENSIBILITZAR I CONSCIENCIAR 
ELS MALTRACTES A LES DONES GRANS»

CONSELL NAC. DE DONES 
D’ESPANYA

AJUDA INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ASSOC. DE DONES CA L’AURÈLIA

ATENCIÓ TERAPÈUTICA INTEGRAL A DONES MALTRACTADES I 
RECUPERACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 2019

TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA, 
SCCL

PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIAL, PER A DONES EN RISC ASSOCIACIÓ TERÀPIES 
HOLÍSTIQUES ESPAI SACRA

ATARAXIA NTLADES

LA LITERATURA ENS FA PRESENTS FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE 
DONES

LA CÀPSULA DEL TEMPS - ELS INFANTS DEL FUTUR AMPA EL MIRACLE

ACTUA DONA ATRA ASSOCIACIÓ

ACOMPANYAMENT PER L’APODERAMENT PERSONAL I PRE-
LABORAL

ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE 
VIC

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL MASCLISTA A TRAVÉS 
DE LES XARXES

INST. TRABAJO SOC. Y DE SERV. 
SOCIALES

ENLLACEM-NOS PER LA COEDUCACIÓ: ALUMNAT, MESTRES 
I FAMÍLIES. TALLERS DE RELACIONS IGUALITÀRIES I LLIURES 
DE VIOLÈNCIA

ABD ASOC. BIENESTAR Y 
DESARROLLO

TREBALL AMB GRUP DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

ASSOCIACIÓ ABRERA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PROJECTE MOTORS D’INSERCIÓ PER A DONES AMB 
VULNERABILITAT SOCIAL

ASS. LLIGAM INSERCIÓ SOCIAL DE 
DONES

GRUP TERAPÈUTIC LA CAPSA COS COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

AIDA COMUNITARI (ABORDATGE INTEGRAL PER A LES DONES 
I EL SEU APODERAMENT) 

ASSOCIACIÓ HELIA

SUPORT I ACOMPANYAMENT A MARES AMB FILLS/ES 
MENORS DE 12 ANYS I EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DEL 
RAVAL

ACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE

1@1: FOMENT DE L’EDUCACIÓ DE NENES I NOIES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL DEL BARRI DEL RAVAL

RAVAL EN ACCIÓ

DETECCIÓ I ATENCIÓ PSICOSOCIAL PRECOÇ A DONES 
VULNERABLES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE PARELLA

ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

III CONGRÉS INTERNACIONAL DE NO-MONOGÀMIES I 
INTIMITATS CONTEMPORÀNIES, EDICIÓ BARCELONA 2019

INTERCULTURA, CENTRE PEL 
DIÀLEG INTERCULTURAL DE 
CATALUNYA

ALCEM LA VEU CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE ASOC. VECINOS DE BADIA

DONA I PROSTITUCIÓ: FORMACIÓ I INCLUSIÓ SOCIOLABORAL OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR 
PRO

DONA UNA OPORTUNITAT PER TEIXIR FUTURS METGES DEL MUNDO - CATALUNYA

CREACIÓ XARXA TRANSVERSAL SUPORT DONES AMB PERILL 
D’EXCLUSIÓ

ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
FRONTIS

PROMOURE I EDUCAR EN LA IGUALTAT EFECTIVA I PREVENIR 
QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA

UN. SINDICAL OBRERA CATALUNYA

DE L’OMBRA A LA LLUM FUNDACIÓ SETBA

TALLER D’IDENTIFICACIÓ I TREBALL DE COMPETÈNCIES PER 
A LA INSERCIÓ SOCIO-LABORAL

ASSOCIACIÓ PROSEC 
(PROMOTORA SOCIAL DE LLEIDA)

ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA I JURÍDICA A DONES QUE HAN 
PATIT VIOLÈNCIA SEXUAL

ASSOC. D’ASSISTÈNCIA A DONES 
AGREDIDES SEXUALMENT

DONES AMB LLAR ASSOCIACIÓ CENTRE D’ACOLLIDA 
ASSÍS

DATOSCONTRAELRUIDO.ORG / FEMDATALAB ASSOCIACIÓ DIGITAL FEMS

PROGRAMA D’ATENCIÓ A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL ASSOCIACIÓ CONEXUS

PROGRAMA DE TALLERS PER L’APODERAMENT I PROMOCIÓ 
DE LES DONES I CICLE DE TALLERS PER LA VISIBILITZA

PANDORA: RECURSOS PER LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO 
DISCRIMINACIÓ DE LES DONES

ASSESSORAMENT SOCIAL I JURÍDIC A DONES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT

CASAL DE LA DONA DE VILASECA

PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL (MÈDIC-PSICO-
SOCIAL·LABORAL) PER A DONES IMMIGRADES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA

EXIL
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Projecte Entitats

XARXES DE SOLIDARITAT CONTRA EL TRÀFIC DE DONES ADORATRICES ESCLAVAS STO. 
SACRAMENTO Y CARIDAD PROV. 
ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS

PROJECTE GLOBAL ASSOCIACIÓ FAMÍLIES 
MONOPARENT.

ENTRE JOVES - ESPAI DE GÈNERE ASSOC. JOVES PER LA IGUALTAT I 
LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU

DONES X FEINA, CAP A UN ACCÉS TRANSFORMADOR AL 
MERCAT DE TREBALL

COORD. INSERCIÓ SOCIO-LAB. 
ANEM PER FEINA

VISUALITZA’T AGRUPA’T

INTEGRAS TRATA 2019 ASSOCIACIÓ DE DEFENSA DE LES 
DONES

FEM XARXA FRONT EL FEIXISME I LES POLÍTIQUES 
ANTIFEMINISTES

ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE 
LA XARXA FEMINISTA

DIAGNÒSTIC DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS ESPAIS A 
TRAVÉS DE LES MARXES EXPLORATÒRIES

COL·LECTIU PUNT6 SCCL

DETECCIÓ, PREVENCIÓ I ACOMPANYAMENT A LA DONA 
IMMIGRADA EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

ASSOC. INTERCULTURAL DIÀLEGS 
DE DONA

TALLER TEÒRIC-PRÀCTIC DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU

PROJECTE GEA: APP MÒBIL PER A ACOMPANYAR, FORMAR I 
DONAR SUPORT A DONES EN RISC DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

ASSOCIACIÓ SINERGIES

TACA DOLI. FEMINISME PER TRANSFORMAR-HO TOT GRUP FEMINISTA DE PONENT

MENTS FEMENINES AS. CAT. FAM. MALALTS 
D’ESQUIZOFRÈNIA

PROJECTE VALENTES I ACOMPANYADES: SUPORT A NENES I 
JOVES QUE PATEIXEN L’AMENAÇA D’UN MATRIMONI FORÇAT

ASSOCIACIÓ VALENTES I 
ACOMPANYADES

VISIBILITZANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES NO VISIBLES: 
ACOMPANYAMENT EN SALUT MENTAL DES DE LA PERSPEC.

ASSOCIACIÓ G360 CARTOGRAFIES 
HUMANES I SOCIALS

IGUALS?? GRUP D’ESPLAI BLANQUERNA

DONES GENERADORES: ESPAI D’INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA AMICS DEL MOVIMENT QUART 
MON CATALUNYA

CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES COM A 
AGENTS DE SALUT PER A LA PROMOCIÓ I PREVENCIÓ EN 
DRETS

ASSOCIACIÓ PELS DRETS 
SEXUALS

DONES (IN)VISIBLES AS. ESPAI INCLUSIÓ I FORM. CASC 
ANTIC

CICLE DE CINEMA I DRETS HUMANS: SESSIONS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

ASSOC. FORA DE QUADRE

DONES POSITIVES: ABORDATGE DE LA SALUT SEXUAL I 
DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS DES DE LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE

CREACIÓN POSITIVA

XV FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE PLATAFORMA UNITÀRIA C. 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’URGÈNCIA REFEM PER A 
DONES I ELS SEUS FILLS I FILLES

ASSOCIACIÓ REFEM

MIRADES NO HEGEMÒNIQUES PER LA IGUALTAT ASS. INTERNACIONAL DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ SUDS

PROJECTE DONES 2019 ASSOCIACIÓ MORITZ

PROJECTE DESDÈMONA VIOLÈNCIES ASSOCIACIÓ IN VIA

NO ESTÀNDARDS ACTUEM: SERV. ERADIC. VIOLÈNCIA 
GÈNERE, INTERV. PSICOSOCIOLABORAL A DONES AMB 
DISCAPACITAT

DONES NO ESTÁNDARDS (DONNES)

AMB EMPENTA CAP A LA IGUALTAT DONES AMB EMPENTA

SEXUALITAT AMOR I VIOLÈNCIA 2019 CANDELA ACCIÓ COMUNITÀRIA I 
FEMINISTA SCCL

ATENCIÓ INTEGRAL A DONES SOLES I/O AMB FILLS I FILLES CÀRITAS DIOCESANA DE SANT 
FELIU

LLAR D’ACOLLIDA D’URGÈNCIA PER A DONES I ELS SEUS 
FILLS/ES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC

SENSIBILITZACIÓ EN EDUCACIÓ EN PERSPECTIVA DE GÈNERE FED. ASSOC. MARES I PARES 
ALUM. CATALUNYA

IDENTITATS ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUSIKE
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Projecte Entitats

NOSALTRES CREEM: COMUNICANT PER LA IGUALTAT DE 
GÈNERE

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER 
LA PAU

INFOGRAFIES PER A LA IGUALTAT ASSOCIACIÓ INSTITUT 
QUOTIDIANA

MURAL SENSIBILITZACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES, 8 DE MARÇ

AS. MESTRESSES DE CASA DE 
XERTA

DONES I MIGRACIÓ: TRENCANT ESTEREOTIPS DE LA 
MIGRACIÓ FEMENINA

ASSOC. RED DE SOLIDARIDAD 
TRANS

EL DRET D’ASIL I EL GÈNERE: VISIBILITZANT LA SITUACIÓ DE 
LES DONES DESPLAÇADES FORÇOSAMENT A CATALUNYA

ASSOC. COMISSIÓ CAT. AJUDA AL 
REFUGIAT

TALLERS/CURSOS PER A DONES VULNERABLES ESCLAT ASSOC. SOL. SERV. STA. 
TERESINA

CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA. TEIXINT XARXES CONTRA 
ELS ESTEREOTIPS

TRAMA SCCL

CAMPANYA DE TREBALL AMB EL PUNT LILA ASSOCIACIÓ SI DONA, SERVEI INT.

PRESERVAT, ATENCIÓ A PERSONES QUE ES DEDIQUEN AL 
TREBALL SEXUAL

ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA DE 
SALUT SEXUAL DEL CAMP DE 
TARRAGONA

XARXA D’INTERCANVI I SUPORT: MARES DEL MÓN INTEGRACIO SOC. DE MENORS-
ISOM,

CUINANT POLÍTIQUES POÈTIQUES SINDIHOGAR SINDILLAR

MAI MÉS SOLES CÀRITAS PARROQUIAL DE 
TARREGA

SIAM, SERVEI D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ 
PER A DONES

UNIÓ GRAL. TREBALLADORS 
CATALUNYA

CLD, ESPAI RELACIÓ POLÍTICA FEMINISTA I D’ACCIÓ FEM. PER 
A GARANTIR ELS DRETS DONES I EMPODERAR-LES

ASSOCIACIÓ CA LA DONA

EN DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES HEURA

L’EMPODERAMENT DE LES DONES I L’ERADICACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA COM A BASE PER A LA IGUALTAT

EL SAFAREIG GR. DONES FEM. 
CERDA

PER UN TREBALL DIGNE I LLIURE D’ASSETJAMENT SEXUAL ASOCIACIÓN MUJERES PALANTE

DONA’T FEMAREC, SCCL

INCORPORACIÓ DELS MANDATS DE GÈNERE A LA INFÀNCIA: 
AVALUACIÓ D’UNA PROVA PILOT D’EDUCACIÓ AFECTIVO-
SEXUAL EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SIDA-STUDI

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
per part del Departament d’Interior del cas del policia nacional 
infiltrat al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
314-11740/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-11740/13, us in-
formo del següent:

El Departament d’Interior es va assabentar del cas del policia nacional infiltrat a 
través dels mitjans de comunicació.

L’ordenament jurídic, tant pel que fa a la normativa europea com estatal, no 
permet, com a principi i regla generals, facilitar informació ni dades individualit-
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zades d’una persona concreta sense el seu consentiment. En aquest sentit s’expressa 
la normativa sobre transparència, restrictiva en facilitar informació que contingui 
dades personals, que opera com un límit específic al dret d’accés a la informació 
pública; de manera congruent, el seu incompliment es contempla com una infracció 
molt greu.

Així, en relació a la sol·licitud d’informació referent a dades relatives a la comis-
sió d’infraccions penals o administratives, l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que 
aquestes dades han d’ésser denegades llevat que l’afectat hi consenti expressament 
per mitjà d’un escrit.

Així mateix, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, estableix el deure de confidencialitat com un 
dels principis de protecció de dades.

Exposat l’anterior, i quant al marc d’actuació policial al qual fa referència la pregun-
ta, els criteris que segueix la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
per identificar els ciutadans i les ciutadanes són els que estableix la normativa vigent. 
Una identificació és una acció sempre motivada en base a la Llei orgànica 4/2015, de 
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (LOPSC). En aquest sentit, l’article 
16.1 preveu que els agents de les forces i cossos de seguretat, en el compliment de les 
seves funcions d’indagació i prevenció delictiva, així com per a la sanció d’infraccions 
penals i administratives, poden requerir la identificació de les persones en els supòsits 
següents:

− Quan hi hagi indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.
− Quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement 

necessari que les persones acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d’un 
delicte.

En la pràctica de la identificació es respecten els principis de proporcionalitat, 
igualtat de tracte i no discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial 
o ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opi-
nió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. És per això que la 
identificació d’una persona per part dels agents ha d’estar justificada en l’existència 
de determinades circumstàncies que puguin ser valorades de manera lògica i raona-
da com a indici de la comissió o de la voluntat de cometre alguna infracció penal, o 
com a indici de la participació en la comissió d’una infracció administrativa.

La identificació es fa constar en l’aplicació informàtica d’identificacions, el Sis-
tema d’informació de la policia de la Generalitat de persones físiques, prevista en 
l’Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen 
dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General de la Policia.

D’aquesta manera, quan una persona és identificada pels serveis policials, mit-
jançant un número d’identitat que aquesta aporti en el moment de l’actuació, si 
aquesta identitat no consta en el SIP, amb registres preexistents, no dona com a re-
sultat l’error.

Així, la base de dades no el considera com un número incorrecte o alterat, i no-
més significaria que el ciutadà o ciutadana no consta com a subjecte amb antece-
dents o precedents de rellevància policial.

El sistema no aporta més informació ni altres referències que la indicada. 
D’aquesta manera, la policia no obté, en el moment de dur a terme la identificació, 
més dades relatives al perfil de la persona que les que pot obtenir en sentit positiu o 
negatiu respecte de la seva presència en el SIP. Un exemple d’aquesta circumstància 
seria el cas d’una identitat doblada en relació amb un DNI existent sense antecedents 
policials, el qual no aportaria cap altre resultat que el de donar un resultat correcte 
(DNI vàlid) sense contingut de dades policials per manca d’activitat prèvia rellevant.

S’ha de tenir present que la immensa majoria de la ciutadania no consta en aquesta 
base de dades i que, en tot cas, mitjançant el procediment corresponent, un cop trans-
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correguts sis mesos des de la seva incorporació, si s’ha produït, la inscripció resta sot-
mesa a les regles de prescripció que comporten el dret a la seva eliminació.

El Govern rebutja plenament la ingerència en la participació política que suposa 
aquesta infiltració policial, i vam tenir ocasió de traslladar-li al ministre de l’Interior  
el nostre absolut desacord amb les infiltracions, així com amb la justificació que en 
va fer el seu ministeri, del tot inadmissible. Li vam reclamar que cessin aquest tipus 
d’actuacions no compatibles amb l’estat de dret, i vam obtenir el seu compromís que 
així seria.

A més, en el marc del procés de negociació entre el Govern de Catalunya i el Go-
vern d’Espanya per a la resolució del conflicte polític, el 8 de juliol passat es va apro-
var l’acord marc pel diàleg i la negociació amb el qual ambdues parts van acordar, 
entre d’altres, que «l’actuació de les institucions garantirà en tot moment els drets 
fonamentals, la privacitat i la llibertat política i ideològica de tothom que s’identifica 
amb els posicionaments polítics i democràtics actuals a Catalunya, rebutjant actes, 
decisions o mecanismes il·legítims que vulnerin aquests drets per la mera adscripció 
a una ideologia o a una visió territorial».

Barcelona, 14 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per 
part del Departament de Recerca i Universitats del cas del policia 
nacional infiltrat al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
314-11741/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-11741/13, us in-
formo del següent:

D’ençà que es va registrar la pregunta parlamentària, el dia 7 de juny del 2022, 
adreçada a l’anterior consellera de Recerca i Universitats, fins al dia de la resposta, 
que ara es formula, cal tenir en consideració que hi ha hagut un canvi al capdavant 
de la conselleria. Així mateix, afegir que el Gabinet Jurídic de la Generalitat ha estat 
notificat sobre el Decret de la Fiscalia Provincial de Barcelona, pel qual s’acorda la 
conclusió i arxiu de les citades diligències d’investigació.

Tal com estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
el departament competent en matèria d’universitats ha d’adoptar les mesures per-
tinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d’accés a 
la universitat, a fi de garantir que els estudiants concorrin als processos d’accés en 
igualtat d’oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Cata-
lunya ha d’oferir processos d’accés per a les universitats que s’hi acullin, els quals 
han d’ésser respectuosos amb l’autonomia universitària.

El Departament de Recerca i Universitats, per tant, coordina, mitjançant l’Ofici-
na d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), les pro-
ves d’accés a la universitat, no obstant això, sempre garantint el dret fonamental a 
l’autonomia universitària en la qual cada universitat assumeix plena llibertat d’orga-
nització i funcionament. En aquest sentit, el departament no disposa de la informa-
ció sobre el procés de matriculació a les universitats ni sobre l’activitat que un estu-
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diant universitari fa a la universitat on s’ha matriculat. Tampoc, té informació sobre 
la gestió de les qualificacions o el procés de matriculació intern de les universitats.

En relació amb la pregunta número 1, el Departament de Recerca i Universitats 
no tenia cap coneixement que una persona amb identitat falsa s’hagués matriculat 
a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. El Departament de 
Recerca i Universitats es va assabentar a través dels mitjans de comunicació.

Pel que fa a la pregunta número 2, afegir que el Sr. Marc Hernández Pon va fer i 
superar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys organitzades per 
l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya l’any 
2020. Un cop superades aquestes proves, va fer la preinscripció d’estudis universi-
taris, va ser assignat a la Universitat de Barcelona i es va matricular al grau en Edu-
cació Social d’aquesta Universitat.

Respecte a les preguntes número 3, 4, i 8. El Departament de Recerca i Univer-
sitats, tot respectant l’àmbit propi de l’autonomia universitària, no té informació so-
bre l’activitat interna de les universitats i, en tot cas, no tenia cap coneixement sobre 
l’activitat d’aquesta persona. La informació sobre l’activitat d’una persona, la gestió 
del número d’identificació dels estudiants, la publicació de les qualificacions, o els 
procediments de renovació de la matrícula, als quals es fa referència en les pregun-
tes, no forma part de la informació que recull l’Oficina d’Accés a la Universitat per 
a la realització de les proves d’accés a la universitat.

Aquestes preguntes s’han d’adreçar a la universitat on s’hagi matriculat l’estu-
diant.

Per donar resposta a la pregunta número 5 s’afegeix que, arran de les informa-
cions publicades en data 8 de juny de 2022 per diversos mitjans de comunicació 
amb relació al fet que un agent del Cuerpo Nacional de Policía, mitjançant identitat 
falsa i utilitzant el nom de Marc Hernández Pon, va infiltrar-se en el Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans, i després que des de l’Oficina d’Accés a la Universitat 
del Consell Interuniversitari de Catalunya s’hagi recopilat la informació necessària, 
a instàncies del Departament de Recerca i Universitats, l’Advocacia de la Generali-
tat ha presentat, en data 10 de juliol de 2022, una denúncia davant la Fiscalia Pro-
vincial de Barcelona, contra el Sr. Marc Hernández Pon. Aquesta denúncia també es 
dirigeix contra qualsevol persona que per la seva relació directa amb els fets denun-
ciats hagi col·laborat de forma activa i conscient en la comissió del delicte.

Amb la denúncia se sol·licita a la Fiscalia que obri les diligències procedents per 
esclarir els fets i les responsabilitats que es puguin derivar de la participació del Sr. 
Marc Hernández Pon a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i 
posterior matrícula a la Universitat de Barcelona, amb l’ús d’un document d’identitat 
fals o l’ús del document d’identitat d’una tercera persona.

Amb relació a la pregunta número 6, el Departament de Recerca i Universitats 
no té cap coneixement que s’hagin matriculat a universitats catalanes persones amb 
identitat falsa.

Per donar resposta a la pregunta número 7, afegir que els mecanismes de con-
trol que adopta el Departament de Recerca i Universitats per a la realització de les 
proves d’accés a la universitat ja inclouen una clàusula que preveu que en cas que 
una prova d’accés a la universitat es faci fraudulentament, se’n poden anul·lar tots 
els efectes. La matrícula a les proves es fa des del portal d’accés a la universitat. En 
fer la matrícula, l’estudiant signa un compromís de veracitat i responsabilitat. Així 
mateix, al portal ja està previst que «l’Oficina d’Accés a la Universitat podrà fer una 
comprovació i, en cas que hi hagi documentació fraudulenta, revocar tots els tràmits 
derivats: la prova d’accés a la universitat i/o la preinscripció universitària».



BOPC 443
29 de novembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

El Departament de Recerca i Universitats, està plenament compromès a conti-
nuar garantint que el sistema universitari català sigui un espai de llibertat, de ple 
compromís social i un dels pols de coneixement més avançats d’Europa.

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària assignada al programa «Temps x cures»
314-11961/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-11961/13 us in-
formo del següent:

La informació que demanen es troba disponible al següent enllaç:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917456
En referència a la informació relativa als serveis implementats i a les quanties 

d’aquests estarà disponible un cop finalitzi el període de justificació de les activitats 
de 2021 (abans de 30 de novembre de 2022). Pel que fa a l’any 2022 es disposarà 
d’indicadors de seguiment durant el primer trimestre de 2023.

Barcelona, 10 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
tramitats per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
314-12203/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12203/13 us in-
formo del següent: 

El nombre d’expedients total tramitat per les cinc comissions d’assistència jurídi-
ca gratuïta Catalunya, en els cinc darrers anys (2017 a 2021), és de 837.902.

D’aquest total de 837.902 expedients, n’hi ha 593.893 que corresponen a la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona; 86.387 a la de Tarragona; 
93.298 a la de Girona; 47.954 a la de Lleida; i 16.370 a la de Terres de l’Ebre.

Per ordre jurisdiccional, 280.188 expedients pertanyen a l’ordre civil; 242.247 a 
l’ordre penal; 42.925 al social; 8.363 al contenciós administratiu; 255.206 a assistèn-
cies penals; 8.078 a procediments administratius; i 895 a altres.

En el quadre que consta a la taula 1 de l’annex d’aquesta resposta, aquestes dades 
estan desglossades per any (2017 a 2021), per ordre jurisdiccional i per comissió.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917456
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El nombre d’expedients tramitats en els quals s’ha reconegut el dret d’assistència 
jurídica gratuïta, per les cinc comissions d’assistència jurídica gratuïta Catalunya, 
en els cinc darrers anys (2017 a 2021), és de 728.857.

D’aquest total de 728.857 expedients, n’hi ha 519.527 que corresponen a la Comis-
sió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona; 73.111, a la de Tarragona; 80.282, a 
la de Girona; 41.714, a la de Lleida; i 14.223, a la de Terres de l’Ebre.

Per ordre jurisdiccional, 208.580 expedients pertanyen a l’ordre civil; 214.581, a 
l’ordre penal; 41.520, al social; 6.640, al contenciós administratiu; 248.995, a assis-
tències penals; 7.843, a procediments administratius; i 698 a altres.

En el quadre que consta a la taula 2 de l’annex d’aquesta resposta, aquestes dades 
estan desglossades per any (2017 a 2021), per ordre jurisdiccional i per comissió.

El nombre d’expedients tramitats, des del 2017 al 2021, en els quals les comis-
sions han revocat el dictamen previ emès pels col·legis de l’advocacia i han resolt en 
sentit contrari, és de 23.359.

D’aquest total de 23.359, en 8.009 expedients es van revocar dictàmens favora-
bles, que van acabar essent resolts en sentit desfavorable per la comissió, i en 15.350 
expedients es van revocar dictàmens desfavorables, que van acabar essent resolts en 
sentit favorable per la comissió.

Del total de 8.009 expedients amb dictamen favorable revocat i resolt desfavora-
blement per les comissions, n’hi ha 6.481 que corresponen a la Comissió d’Assistèn-
cia Jurídica Gratuïta de Barcelona; 740, a la de Tarragona; 21, a la de Girona; 239, a 
la de Lleida; i 528, a la de Terres de l’Ebre.

Del total de 15.350 expedients amb dictamen desfavorable revocat i resolt favo-
rablement per les comissions, n’hi ha 10.649 que corresponen a la Comissió d’Assis-
tència Jurídica Gratuïta de Barcelona; 1.443, a la de Tarragona; 1.708, a la de Giro-
na; 1.471, a la de Lleida; i 79, a la de Terres de l’Ebre.

En els dos quadres que consten a les taules 3 i 4 de l’annex d’aquesta resposta, 
respectivament, aquestes dades estan desglossades segons el sentit del dictamen re-
vocat (favorable o desfavorable), per any (2017 a 2021), per ordre jurisdiccional i per 
comissió.

Pel que fa al nombre de revocacions de dictàmens favorables i desfavorables des-
glossats per col·legis de l’Advocacia de Catalunya durant el mateix període, són les 
que consten al quadre següent: 

Col·legi de l’Advocacia
Revocació dictamen  

favorable
Revocació dictamen 

desfavorable

Barcelona 2.619 5.317 

Granollers 616 656 

Manresa 484 1.470 

Mataró 442 796 

Sabadell 772 755 

Sant Feliu de Llobregat 499 820 

Terrassa 698 661 

Vic 351 174 

Total CAJG Barcelona 6.481 10.649 

Reus 357 333 

Tarragona 383 1.110 

Total CAJG Tarragona 740 1.443 

Figueres 6 198 

Girona 15 1.510 

Total CAJG Girona 21 1.708 



BOPC 443
29 de novembre de 2022

1.25.15. Preguntes per escrit 29 

Col·legi de l’Advocacia
Revocació dictamen  

favorable
Revocació dictamen 

desfavorable

Lleida 239 1.471 

Total CAJG Lleida 239 1.471 

Tortosa 528 79 

Total CAJG Terres de l’Ebre 528 79 

Total col·legis Catalunya 8.009 15.350 

Els principals motius de denegació del reconeixement del dret d’assistència jurí-
dica gratuïta són: 

– Superar el llindar legalment establert dels ingressos i recursos econòmics
– No haver acreditat la insuficiència de recursos
– No aportar la documentació corresponent
– Altres causes diverses

Motius resolucions denegatòries 2017 2018 2019 2020 2021  Total

Superar els ingressos i recursos 
econòmics 8.964 9.552 8.933 9.195 11.212 47.856 

No acreditar la insuficiència de recursos 1.354 1.579 1.506 1.590 2.592 8.621 

No aportar documentació 2.586 2.519 7.438 5.918 7.781 26.242 

Motius diversos 2.581 3.274 4.029 3.247 5.146 18.277 

Total 15.485 16.924 21.906 19.950 26.731 100.996 

En el quadre que consta a la taula 5 de l’annex d’aquesta resposta, aquestes dades 
estan desglossades per any (2017 a 2021), per ordre jurisdiccional i per comissió.

A partir de les dades de què disposa el Departament, s’ha calculat que des del 2n 
trimestre de 2021 fins al 2n trimestre de 2022, ambdós inclosos, el percentatge de 
pagament per part del Departament de les actuacions professionals en relació amb 
expedients en què finalment s’ha denegat la justícia gratuïta és del 4,37%.

El nombre total de resolucions la impugnació de les quals ha estat tramesa des de 
les comissions als òrgans judicials corresponents per a la seva tramitació i resolució 
judicial ha estat de 9.644, en el període de 2017 a 2021. El percentatge de ratificació 
per part dels òrgans judicials del sentit de la resolució administrativa dictada per les 
comissions ha estat, de mitjana, del 72%.

El detall per anys és el següent: 

Any Impugnacions % ratificació

2017 1.720 70%

2018 1.925 71%

2019 1.425 73%

2020 1.550 74%

2021 3.024 70%

Total 9.644 72%

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria
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Annex

Taula 1. Expedients tramitats

Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
expedients

2017  

CAJG BARCELONA 44.700 37.840 6.560 1.360 146 34.180 257 125.043 

CAJG TARRAGONA 5.768 4.267 810 184 62 6.686 44 17.821 

CAJG GIRONA 2.894 564 693 104 1 10.911 515 15.682 

CAJG LLEIDA 3.923 4.962 1.154 144 1 6 87 10.277 

CAJG TERRES DE L’EBRE 1.250 934 147 9 2 964 48 3.354 

  58.535 48.567 9.364 1.801 212 52.747 951 172.177 

2018  

CAJG BARCELONA 44.433 36.928 6.423 984 143 33.369 318 122.598 

CAJG TARRAGONA 6.934 4.546 889 197 47 6.380 408 19.401 

CAJG GIRONA 2.968 679 645 206 0 10.482 667 15.647 

CAJG LLEIDA 3.483 4.967 1.052 182 1 1 89 9.775 

CAJG TERRES DE L’EBRE 1.179 819 155 14 2 1.194 44 3.407 

  58.997 47.939 9.164 1.583 193 51.426 1.526 170.828 

2019  

CAJG BARCELONA 42.032 36.218 6.713 1.254 116 34.210 590 121.133 

CAJG TARRAGONA 5.585 4.217 458 154 34 6.216 99 16.763 

CAJG GIRONA 5.037 2.526 807 204 9 12.766 766 22.115 

CAJG LLEIDA 3.474 5.158 1.216 152 9 117 0 10.126 

CAJG TERRES DE L’EBRE 1.139 1.310 167 16 1 749 37 3.419 

  57.267 49.429 9.361 1.780 169 54.058 1.492 173.556 

2020  

CAJG BARCELONA 35.274 30.651 5.172 893 68 30.840 533 103.431 

CAJG TARRAGONA 5.372 3.943 926 194 38 5.536 86 16.095 

CAJG GIRONA 4.017 1.899 590 108 10 10.790 1.007 18.421 

CAJG LLEIDA 2.563 3.963 680 122 6 0 119 7.453 

CAJG TERRES DE L’EBRE 821 947 90 7 2 687 44 2.598 

  48.047 41.403 7.458 1.324 124 47.853 1.789 147.998 

2021  

CAJG BARCELONA 41.878 39.625 5.610 1.407 118 32.287 763 121.688 

CAJG TARRAGONA 6.026 5.578 550 193 37 3.825 98 16.307 

CAJG GIRONA 4.922 2.807 653 111 29 11.661 1.250 21.433 

CAJG LLEIDA 3.370 6.008 641 144 12 1 147 10.323 

CAJG TERRES DE L’EBRE 1.146 891 124 20 1 1.348 62 3.592 

  57.342 54.909 7.578 1.875 197 49.122 2.320 173.343 

TOTAL per jurisdicció 280.188 242.247 42.925 8.363 895 255.206 8.078 837.902 
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Taula 2. Expedients resolts reconeixement dret AJG

Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
expedients

2017  

CAJG BARCELONA 35.548 35.351 6.399 1.212 129 33.499 255 112.393 

CAJG TARRAGONA 4.415 3.999 767 151 54 6.538 43 15.967 

CAJG GIRONA 2.540 626 690 88 1 10.879 514 15.338 

CAJG LLEIDA 3.240 4.618 1.115 131 0 7 87 9.198 

CAJG TERRES DE L’EBRE 866 806 147 3 0 930 48 2.800 

  46.609 45.400 9.118 1.585 184 51.853 947 155.696 

2018  

CAJG BARCELONA 35.574 32.971 6.299 768 115 32.816 311 108.854 

CAJG TARRAGONA 5.428 4.172 825 159 39 6.196 95 16.914 

CAJG GIRONA 2.525 557 370 190 0 10.452 663 14.757 

CAJG LLEIDA 2.794 4.562 1.022 160 1 1 88 8.628 

CAJG TERRES DE L’EBRE 862 678 153 11 0 1.136 44 2.884 

  47.183 42.940 8.669 1.288 155 50.601 1.201 152.037 

2019  

CAJG BARCELONA 30.967 31.728 6.562 922 93 32.948 569 103.789 

CAJG TARRAGONA 4.434 3.774 417 122 20 5.265 98 14.130 

CAJG GIRONA 3.002 754 782 157 7 12.735 747 18.184 

CAJG LLEIDA 2.599 4.661 1.158 127 6 0 166 8.717 

CAJG TERRES DE L’EBRE 848 1.153 192 10 1 730 37 2.971 

  41.850 42.070 9.111 1.338 127 51.678 1.617 147.791 

2020  

CAJG BARCELONA 26.057 28.584 5.102 679 50 30.359 525 91.356 

CAJG TARRAGONA 3.667 3.034 896 148 32 4.555 86 12.418 

CAJG GIRONA 2.144 508 575 90 10 10.766 1.005 15.098 

CAJG LLEIDA 1.931 3.570 662 100 6 0 119 6.388 

CAJG TERRES DE L’EBRE 635 880 122 4 1 679 44 2.365 

  34.434 36.576 7.357 1.021 99 46.359 1.779 127.625 

2021  

CAJG BARCELONA 27.810 36.379 5.350 1.019 65 31.758 754 103.135 

CAJG TARRAGONA 4.725 4.393 525 163 34 3.745 97 13.682 

CAJG GIRONA 2.640 605 649 91 22 11.659 1.239 16.905 

CAJG LLEIDA 2.512 5.374 621 117 11 1 147 8.783 

CAJG TERRES DE L’EBRE 817 844 120 18 1 1.341 62 3.203 

  38.504 47.595 7.265 1.408 133 48.504 2.299 145.708 

TOTAL per jurisdicció 208.580 214.581 41.520 6.640 698 248.995 7.843 728.857 
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Taula 3. Revocació dictamen favorable

Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
expedients

2017  

CAJG BARCELONA 40 23 1 2 2 15 0 83 

CAJG TARRAGONA 132 77 2 6 0 1 1 219 

CAJG GIRONA 2 1 0 0 0 0 0 3 

CAJG LLEIDA 46 27 0 0 0 0 0 73 

CAJG TERRES DE L’EBRE 66 62 0 0 2 0 0 130 

  286 190 3 8 4 16 1 508 

2018                

CAJG BARCELONA 70 20 3 1 0 12 0 106 

CAJG TARRAGONA 60 5 1 3 0 4 0 73 

CAJG GIRONA 3 0 0 0 0 0 0 3 

CAJG LLEIDA 31 24 0 3 0 0 0 58 

CAJG TERRES DE L’EBRE 62 105 2 1 0 0 0 170 

  226 154 6 8 0 16 0 410 

2019                

CAJG BARCELONA 48 8 0 2 0 0 0 58 

CAJG TARRAGONA 153 39 1 4 0 19 0 216 

CAJG GIRONA 2 0 0 2 0 0 0 4 

CAJG LLEIDA 25 12 0 1 0 0 0 38 

CAJG TERRES DE L’EBRE 43 81 0 1 0 0 0 125 

  271 140 1 10 0 19 0 441 

2020  

CAJG BARCELONA 998 208 10 26 2 49 4 1.297 

CAJG TARRAGONA 114 23 2 3 0 12 0 154 

CAJG GIRONA 2 3 0 0 0 0 0 5 

CAJG LLEIDA 17 15 1 0 0 0 0 33 

CAJG TERRES DE L’EBRE 32 27 0 0 1 1 0 61 

  1.163 276 13 29 3 62 4 1.550 

2021  

CAJG BARCELONA 3.707 953 28 121 13 113 2 4.937 

CAJG TARRAGONA 50 19 4 3 0 2 0 78 

CAJG GIRONA 6 0 0 0 0 0 0 6 

CAJG LLEIDA 22 14 0 1 0 0 0 37 

CAJG TERRES DE L’EBRE 31 11 0 0 0 0 0 42 

  3.816 997 32 125 13 115 2 5.100 

TOTAL per jurisdicció 5.762 1.757 55 180 20 228 7 8.009 
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Taula 4. Revocació dictamen desfavorable

Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
expedients

2017  

CAJG BARCELONA 1.365 321 9 37 1 59 7 1.799 

CAJG TARRAGONA 107 7 1 3 0 5 0 123 

CAJG GIRONA 143 19 21 2 0 13 0 198 

CAJG LLEIDA 325 61 1 2 0 0 0 389 

CAJG TERRES DE L’EBRE 15 2 2 0 0 0 0 19 

  1.955 410 34 44 1 77 7 2.528 

2018  

CAJG BARCELONA 1.436 606 13 33 1 129 8 2.226 

CAJG TARRAGONA 174 19 3 7 0 10 0 213 

CAJG GIRONA 147 18 9 2 0 4 0 180 

CAJG LLEIDA 23 1 1 2 0 0 0 27 

CAJG TERRES DE L’EBRE 15 1 0 0 0 1 0 17 

  1.795 645 26 44 1 144 8 2.663 

2019  

CAJG BARCELONA 1.511 524 16 55 2 57 1 2.166 

CAJG TARRAGONA 144 78 3 5 0 190 0 420 

CAJG GIRONA 270 84 22 16 0 9 83 484 

CAJG LLEIDA 298 66 3 4 0 0 1 372 

CAJG TERRES DE L’EBRE 10 0 0 0 0 0 0 10 

  2.233 752 44 80 2 256 85 3.452 

2020  

CAJG BARCELONA 1.221 405 14 25 3 105 14 1.787 

CAJG TARRAGONA 141 93 4 7 0 43 0 288 

CAJG GIRONA 271 8 29 5 1 5 72 391 

CAJG LLEIDA 230 53 5 8 0 0 0 296 

CAJG TERRES DE L’EBRE 12 0 0 0 0 0 0 12 

  1.875 559 52 45 4 153 86 2.774 

2021  

CAJG BARCELONA 1.861 584 18 76 4 125 3 2.671 

CAJG TARRAGONA 289 89 8 9 0 4 0 399 

CAJG GIRONA 272 85 2 4 3 0 89 455 

CAJG LLEIDA 307 63 9 8 0 0 0 387 

CAJG TERRES DE L’EBRE 16 5 0 0 0 0 0 21 

  2.745 826 37 97 7 129 92 3.933 

TOTAL per jurisdicció 10.603 3.192 193 310 15 759 278 15.350 
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Taula 5. Resolucions denegatòries - motius

Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
resolucions

2017  

SUPERAR ELS INGRESSOS I RECURSOS ECON. 

CAJG BARCELONA 5.525 1.124 44 131 13 305 0 7.142 

CAJG TARRAGONA 632 4 6 12 5 72 0 731 

CAJG GIRONA 280 36 1 14 0 32 0 363 

CAJG LLEIDA 343 143 12 8 0 0 0 506 

CAJG TERRES DE L’EBRE 165 47 0 3 2 5 0 222 

  6.945 1.354 63 168 20 414 0 8.964 

NO ACREDITAR INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS 

CAJG BARCELONA 774 365 10 20 0 113 0 1.282 

CAJG TARRAGONA 10 0 0 0 0 0 0 10 

CAJG GIRONA 13 0 0 0 0 0 0 13 

CAJG LLEIDA 4 4 0 0 0 0 0 8 

CAJG TERRES DE L’EBRE 34 7 0 0 0 0 0 41 

  835 376 10 20 0 113 0 1.354 

NO APORTAR DOCUMENTACIÓ  

CAJG BARCELONA 950 477 21 39 2 50 1 1.540 

CAJG TARRAGONA 462 105 2 17 0 42 1 629 

CAJG GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAJG LLEIDA 129 102 1 0 0 0 0 232 

CAJG TERRES DE L’EBRE 139 41 0 3 0 2 0 185 

  1.680 725 24 59 2 94 2 2.586 

MOTIUS DIVERSOS  

CAJG BARCELONA 1.415 406 15 59 1 117 0 2.013 

CAJG TARRAGONA 66 138 0 2 3 11 0 220 

CAJG GIRONA 41 0 2 1 0 0 1 45 

CAJG LLEIDA 139 70 4 0 1 0 0 214 

CAJG TERRES DE L’EBRE 35 27 0 0 0 27 0 89 

  1.696 641 21 62 5 155 1 2.581 

TOTAL resolts desfavorables 11.156 3.096 118 309 27 776 3 15.485 

2018  

SUPERAR ELS INGRESSOS I RECURSOS ECON. 

CAJG BARCELONA 5.935 1.190 27 105 20 162 3 7.442 

CAJG TARRAGONA 578 158 3 7 2 65 0 813 

CAJG GIRONA 295 40 2 13 0 29 0 379 

CAJG LLEIDA 382 233 6 14 0 0 0 635 

CAJG TERRES DE L’EBRE 182 92 2 1 1 5 0 283 

  7.372 1.713 40 140 23 261 3 9.552 
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Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
resolucions

NO ACREDITAR INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS 

CAJG BARCELONA 919 442 9 19 1 120 1 1.511 

CAJG TARRAGONA 8 0 0 0 0 0 0 8 

CAJG GIRONA 20 5 0 1 0 2 0 28 

CAJG LLEIDA 14 4 0 0 0 0 0 18 

CAJG TERRES DE L’EBRE 9 4 0 0 1 0 0 14 

  970 455 9 20 2 122 1 1.579 

NO APORTAR DOCUMENTACIÓ  

CAJG BARCELONA 794 407 8 17 0 49 0 1.275 

CAJG TARRAGONA 534 135 4 12 0 83 0 768 

CAJG GIRONA 85 74 0 1 0 2 1 163 

CAJG LLEIDA 86 76 0 2 0 0 0 164 

CAJG TERRES DE L’EBRE 111 37 0 1 0 0 0 149 

  1.610 729 12 33 0 134 1 2.519 

MOTIUS DIVERSOS  

CAJG BARCELONA 1.916 534 16 61 5 193 1 2.726 

CAJG TARRAGONA 187 48 5 4 6 23 0 273 

CAJG GIRONA 28 3 1 1 0 0 0 33 

CAJG LLEIDA 114 53 1 4 0 0 1 173 

CAJG TERRES DE L’EBRE 8 8 0 0 0 53 0 69 

  2.253 646 23 70 11 269 2 3.274 

TOTAL resolts desfavorables 12.205 3.543 84 263 36 786 7 16.924 

2019  

SUPERAR ELS INGRESSOS I RECURSOS ECON. 

CAJG BARCELONA 5.737 1.087 24 133 22 197 1 7.201 

CAJG TARRAGONA 407 161 2 11 3 258 0 842 

CAJG GIRONA 297 26 0 9 0 19 0 351 

CAJG LLEIDA 212 149 3 6 1 0 0 371 

CAJG TERRES DE L’EBRE 122 41 2 3 0 0 0 168 

  6.775 1.464 31 162 26 474 1 8.933 

NO ACREDITAR INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS 

CAJG BARCELONA 883 330 10 15 1 62 0 1.301 

CAJG TARRAGONA 46 8 0 0 0 11 0 65 

CAJG GIRONA 76 24 0 1 0 6 0 107 

CAJG LLEIDA 9 2 0 0 0 0 0 11 

CAJG TERRES DE L’EBRE 16 6 0 0 0 0 0 22 

  1.030 370 10 16 1 79 0 1.506 

NO APORTAR DOCUMENTACIÓ  

CAJG BARCELONA 604 409 5 15 0 14 0 1.047 

CAJG TARRAGONA 283 131 2 9 0 367 0 792 

CAJG GIRONA 3.368 1.703 21 32 2 4 15 5.145 

CAJG LLEIDA 122 170 0 0 0 0 0 292 

CAJG TERRES DE L’EBRE 93 67 0 2 0 0 0 162 

  4.470 2.480 28 58 2 385 15 7.438 
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Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
resolucions

MOTIUS DIVERSOS  

CAJG BARCELONA 1.946 593 23 59 5 108 0 2.734 

CAJG TARRAGONA 266 103 7 6 11 117 0 510 

CAJG GIRONA 149 4 2 5 0 4 0 164 

CAJG LLEIDA 386 127 3 16 2 0 1 535 

CAJG TERRES DE L’EBRE 30 36 0 1 0 19 0 86 

  2.777 863 35 87 18 248 1 4.029 

TOTAL resolts desfavorables 15.052 5.177 104 323 47 1.186 17 21.906 

2020  

SUPERAR ELS INGRESSOS I RECURSOS ECON. 

CAJG BARCELONA 5.535 888 19 129 10 248 1 6.830 

CAJG TARRAGONA 712 275 5 14 5 294 0 1.305 

CAJG GIRONA 316 23 2 6 0 20 0 367 

CAJG LLEIDA 347 202 3 14 0 0 0 566 

CAJG TERRES DE L’EBRE 98 26 1 2 0 0 0 127 

  7.008 1.414 30 165 15 562 1 9.195 

NO ACREDITAR INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS 

CAJG BARCELONA 997 286 16 13 0 93 0 1.405 

CAJG TARRAGONA 82 25 0 4 0 7 0 118 

CAJG GIRONA 23 4 0 0 0 1 0 28 

CAJG LLEIDA 19 11 0 1 0 0 0 31 

CAJG TERRES DE L’EBRE 6 1 0 0 1 0 0 8 

  1.127 327 16 18 1 101 0 1.590 

NO APORTAR DOCUMENTACIÓ  

CAJG BARCELONA 692 447 9 16 0 35 7 1.206 

CAJG TARRAGONA 549 464 0 14 0 577 0 1.604 

CAJG GIRONA 1.448 1.348 11 12 0 2 2 2.823 

CAJG LLEIDA 95 96 2 0 0 0 0 193 

CAJG TERRES DE L’EBRE 75 15 0 0 0 2 0 92 

  2.859 2.370 22 42 0 616 9 5.918 

MOTIUS DIVERSOS  

CAJG BARCELONA 1.947 444 20 41 6 105 1 2.564 

CAJG TARRAGONA 231 95 2 7 1 76 0 412 

CAJG GIRONA 70 15 1 0 0 2 0 88 

CAJG LLEIDA 91 54 1 3 0 0 0 149 

CAJG TERRES DE L’EBRE 14 14 0 0 0 6 0 34 

  2.353 622 24 51 7 189 1 3.247 

TOTAL resolts desfavorables 13.347 4.733 92 276 23 1.468 11 19.950 
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Ordre jurisdiccional

Any Civil Penal Social Contenciós Altres
Assist. 

penal
Proc. 
adm.

Total 
resolucions

2021  

SUPERAR ELS INGRESSOS I RECURSOS ECON. 

CAJG BARCELONA 7.598 1.228 36 183 29 207 2 9.283 

CAJG TARRAGONA 458 272 6 6 0 14 0 756 

CAJG GIRONA 225 24 0 5 0 1 0 255 

CAJG LLEIDA 436 287 5 12 1 0 0 741 

CAJG TERRES DE L’EBRE 157 17 1 1 0 1 0 177 

  8.874 1.828 48 207 30 223 2 11.212 

NO ACREDITAR INSUFICIÈNCIA DE RECURSOS 

CAJG BARCELONA 1.774 502 13 51 3 71 0 2.414 

CAJG TARRAGONA 69 29 0 1 0 1 0 100 

CAJG GIRONA 16 6 0 0 0 0 0 22 

CAJG LLEIDA 21 10 0 0 0 0 0 31 

CAJG TERRES DE L’EBRE 18 4 0 0 0 3 0 25 

  1.898 551 13 52 3 75 0 2.592 

NO APORTAR DOCUMENTACIÓ  

CAJG BARCELONA 1.337 522 14 35 13 62 3 1.986 

CAJG TARRAGONA 367 647 2 4 0 53 0 1.073 

CAJG GIRONA 1.957 2.164 4 12 7 6 1 4.151 

CAJG LLEIDA 178 241 2 4 0 0 0 425 

CAJG TERRES DE L’EBRE 122 22 1 0 0 1 0 146 

  3.961 3.596 23 55 20 122 4 7.781 

MOTIUS DIVERSOS  

CAJG BARCELONA 3.252 856 23 115 7 111 3 4.367 

CAJG TARRAGONA 255 157 3 15 3 9 0 442 

CAJG GIRONA 79 6 0 3 0 0 12 100 

CAJG LLEIDA 134 58 2 6 0 0 0 200 

CAJG TERRES DE L’EBRE 29 4 1 1 0 2 0 37 

  3.749 1.081 29 140 10 122 15 5.146 

TOTAL resolts desfavorables 18.482 7.056 113 454 63 542 21 26.731 

Total 2017-2021* 70.242 23.605 511 1.625 196 4.758 59 100.996 

* A aquests 100.996 expedients resolts desfavorablement de la taula 5, cal afegir 8.049 expedients arxivats/inadmesos per duplicitat, que sumats als 
expedients resolts favorablement de la taula 2 (728.857), constitueixen el total de 837.902 expedients tramitats (taula 1).
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control 
de plagues als centres penitenciaris
314-12204/13

Proponent: Rubén Viñuales Elías, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12204/13 us in-
formo del següent: 

Tots els centres penitenciaris de Catalunya tenen servei de control de plagues 
ininterromput.

Actualment aquest servei comprèn, en primer lloc, l’execució de les activitats 
programades de control de plagues d’artròpodes i de múrids, la periodicitat mínima 
de les quals és la següent: 

Número 
de lot Centre penitenciari

Nombre de visites 
de control i/o 
tractament al 

mes (de maig a 
setembre)

Nombre  
de visites  

de control i/o 
tractament al mes 

(resta de l’any)

Nombre  
d’hores  

per visita  
de control i/o 

tractament

12 Brians I 3 3 6
12 Brians II 4 3 5
13 Joves 2 2 4
13 Quatre Camins 3 3 6
14 Lledoners 2 2 6
15 Ponent 3 3 6
15 Obert Lleida 3 3 3
16 Puig de les Basses 2 2 6
16 Obert Girona 2 2 3
17 Obert Tarragona 2 2 3
17 Mas d’Enric 2 2 6
18 Obert 2 de Barcelona 2 2 3
18 Dones Barcelona 2 2 4

Els plecs de les licitacions anteriors preveien la freqüència detallada a continua-
ció que, com es pot comprovar, hem ampliat: 

Número 
de lot Centre penitenciari

Nombre de visites 
de control i/o 
tractament al 

mes (de maig a 
setembre)

Nombre de visites 
de control i/o 

tractament  
al mes (resta de 

l’any)

Nombre  
d’hores  

per visita  
de control i/o 

tractament

13 Brians I 3 2 6
13 Brians II 3 2 6
14 Joves 2 1 4
14 Quatre Camins 3 2 6
15 Lledoners 2 1 6
16 Ponent 3 2 6
16 Obert Lleida 3 2 3
17 Puig de les Basses 2 1 6
17 Obert Girona 2 1 3
18 Obert Tarragona 2 1 3
18 Mas d’Enric 2 1 6
19 Obert 2 de Barcelona 2 1 3
19 Dones Barcelona 2 2 4
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Però no només s’han ampliat les visites i nombre d’hores de control i/o tracta-
ment, sinó que el creixement de la despesa econòmica en concepte d’aquest servei es 
fa palesa si tenim en compte que els imports han anat creixent de manera constant 
any rere any (veure l’annex 1 d’aquesta resposta): 

Total 2018 67.648,62 €

Total 2019 89.500,15 €

Total 2020 104.434,01 €

Total 2021 107.711,60 €

Total 2022 previst 2022 126.300,95 €

* Cal destacar que, a més, aquest nou contracte disposa d’una bossa de 23.008,16 € per a cobrir la realit-
zació de treballs puntuals de desinfecció d’espais concrets dels edificis dels centres penitenciaris per la 
presència, principalment, de casos positius del virus SARS-Cov-2, o de qualsevol altre tractament de xoc 
per causa imprevisible.

En segon lloc, l’actual contracte comprèn l’atenció de les incidències i l’execució 
d’accions correctives puntuals que puguin sorgir, i que han de permetre atendre les 
urgències puntuals, en un termini màxim de 8 hores, per tal d’oferir vies de solució 
al problema concret d’infestació que es plantegi.

I finalment, el servei que es presta actualment inclou la realització de treballs 
puntuals de desinfecció d’espais concrets dels edificis dels centres penitenciaris per 
la presència, principalment, de casos positius del virus SARS-Cov-2, o de qualsevol 
altre tractament de xoc per causa imprevisible.

A l’annex 1, es detalla la dotació econòmica desglossada per anys i, a l’annex 2, 
consten els serveis de salut pública efectuats en concepte d’altres infestacions o de pla-
gues, com ara d’escabiosi (sarna), de xinxes, de coloms o de vespes, espècies que, per la 
seva condició i naturalesa, no estan incloses en el servei ordinari de control de plagues.

Cal destacar que, l’any 2018, es va endegar la licitació d’un procediment obert 
del control de servei de plagues, que homogeneïtzava per primera vegada el servei 
a totes les dependències i centres del Departament de Justícia. El contracte, un cop 
adjudicat, va entrar en vigor el darrer trimestre de 2019 i es va prorrogar fins el 30 
de juny de 2021 (hi va haver dues pròrrogues: una d’ordinària i una altra d’excepci-
onal, amb motiu de l’estat d’alarma).

Actualment, estem pendents de la formalització dels contractes de l’expedient 
plurianual, que s’ha d’estendre fins l’any 2025.

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Annex 1

Servei de control de plagues any 2018

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

Tractament SCP CP Mas d’Enric 2.541,00

Tractament SCP CP PUIG BASSES 2.934,25

Tractament CP Ponent 5.517,60

Tractament CP Obert Lleida 1.040,60

Tractament CP Obert Girona 980,10

Tractament SCP CP Obert Tarragona 1.452,00

Tractament SCP CP Brians 1 11.833,80

Tractament SCP CP Brians 2 11.026,67

Tractament CP Joves 4.114,00

Tractament CP Quatre Camins 16.335,00
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Servei de control de plagues any 2018

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

Tractament CP Dones Barcelona 2.541,00

Tractament SCP CP Obert 2 BCN 3.388,00

Tractament SCP CP Lledoners 3.944,60

Total 67.648,62

Servei de control de plagues any 2019

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

SCP CP Mas d’Enric 3.726,07

SCP CP Puig de les Basses 4.335,88

SCP CP Ponent 6.222,62

SCP CP Obert Lleida 2.004,17

SCP CP Obert Girona 1.540,06

SCP CP Obert Tarragona 1.635,68

SCP CP Brians 1 9.599,51

SCP CP Brians 2 9.039,46

SCP CP Joves 2.707,04

SCP CP Quatre Camins 10.914,54

SCP CP Dones Barcelona 3.917,81

SCP CP Obert 2 BCN 3.103,82

SCP CP Lledoners 6.254,50

SCP CP Joves
SCP CP Quatre Camins

3.820,58

SCP CP Ponent de Lleida
SCP CP Obert de Lleida

4.070,43

SCP Brians 1
SCP CP Brians 2

6.644,43

SCP CP Dones
SCP CP Obert Barcelona

2.937,87

SCP CP Puig de les Basses
SCP CP Obert Girona

3.619,29

SCP CP Mas d’Enric
SCP CP Obert Tarragona

3.406,39

Total 89.500,15

Servei de control de plagues any 2020

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

SCP CP Mas d’Enric 10.219,18

SCP CP Puig de les Basses 10.857,91

SCP CP Ponent 10.854,47

SCP CP Obert Lleida 5.427,29

SCP CP Obert Girona 3.619,26

SCP CP Obert Tarragona 3.406,39

SCP CP Brians 1 13.288,84

SCP CP Brians 2 13.288,84

SCP CP Joves 4.294,16

SCP CP Quatre Camins 10.988,16

SCP CP Dones Barcelona 6.959,24

SCP CP Obert 2 BCN 4.792,28

SCP CP Lledoners 6.438,00

Total 104.434,01
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Servei de control de plagues any 2021

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

SCP CP Mas d’Enric 5.109,59

SCP CP Puig de les Basses 5.428,96

SCP CP Ponent 5.427,24

SCP CP Obert Lleida 2.713,64

SCP CP Obert Girona 1.809,63

SCP CP Obert Tarragona 1.703,20

SCP CP Brians 1 6.644,42

SCP CP Brians 2 6.644,42

SCP CP Joves 2.147,08

SCP CP Quatre Camins 5.494,08

SCP CP Dones Barcelona 3.479,62

SCP CP Obert 2 BCN 2.396,14

SCP CP Lledoners 3.894,99

CP Brians I, CP Brians II, CP Lledoners, CP Dones i CP Obert 2 Bcn 11.529,79

CP Joves, CP Quatre Camins, CP Ponent i CP Obert de Lleida 9.406,61

CP Mas Enric, CP Obert Tarragona, CP Puig de les Basses i CP Obert Girona  
(+ actuació puntual al CP Obert Girona contra plaga de vespes) 7.921,08

CP Brians I, CP Brians II, CP Lledoners, CP Dones i CP Obert 2 Bcn 11.529,79

CP Joves, CP Quatre Camins, CP Ponent i CP Obert de Lleida 6.984,12

CP Mas Enric, CP Obert Tarragona, CP Puig de les Basses i CP Obert Girona 7.447,20

Total 107.711,60

Servei de control de plagues any 2022 (de l’1.01.22 
fins el 31.08.22)

Objecte del contracte
Import

IVA inclòs

SCP Obert Lleida
SCP CP Ponent

15.557,38

SCP CP Puig de les Basses
SCP CP Obert Girona

9.986,13

SCP Mas d’Enric
SCP CP Obert Tarragona

9.871,98

SCP CP Brians 1
SCP CP Brians 2

16.696,60

SCP CP Joves
SCP CP Quatre Camins

12.575,98

SCP CP Dones Barcelona
SCP CP Obert 2 BCN

9.253,89

SCP CP Lledoners 6.753,64

Total 80.695,60

Fascicle segon
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Servei de control de plagues any 2022 (de l’1.09.22 al 31.12.22)

Núm. 
lot Objecte del contracte

Import 
setembre 2022 

(IVA inclòs) 

Import  
4t trimestre  
(IVA inclòs)

12
SCP Centres penitenciaris Brians I 1.358,99 4.076,95
SCP Centre penitenciari Brians II 1.358,98 4.076,94

13
SCP Centre penitenciari Joves 982,73 2.948,17
SCP Centre penitenciari Quatre Camins 982,71 2.948,17

14 SCP Centre Penitenciari Lledoners 1.095,35 3.286,06

15
SCP Centre penitenciari Ponent 1.065,41 3.196,22
SCP Centre penitenciari Obert de Lleida 1.065,41 3.196,22

16
SCP Centre penitenciari Puig de les Basses 907,50 2.722,50
SCP Centre penitenciari Obert de Girona 302,50 907,50

17
SCP Centre penitenciari Mas d’Enric 586,15 1.758,43
SCP Centre penitenciari Obert de Tarragona 586,14 1.758,43

18 SCP Centre penitenciari de Dones de Barcelona 554,74 1.664,21
SCP Centre penitenciari Obert 2 de Barcelona 554,74 1.664,20

Subtotal 11.401,35 34.204,00

Total* 45.605,35

*A banda es preveu una bossa de 23.008,16 € per a cobrir la realització de treballs puntuals de desinfecció 
d’espais concrets dels edificis dels centres penitenciaris per la presència, principalment, de casos positius del 
virus SARS-Cov-2, o de qualsevol altre tractament de xoc per causa imprevisible.

Annex 2

Altres actuacions contra infestacions (2018-2022)

Any 
actuació Ubicació del servei Objecte del contracte

Import 
(IVA inclòs)

2020 CP Brians 1 Eliminació coloms 6.310,15

2020 CP Quatre camins Eliminació coloms 4.235,00

2020 CP Mas Enric Actuació contra brot escabiosi (sarna) 907,50

2021 CP Mas Enric Actuació contra brot escabiosi (sarna) 907,50

2022 CP Ponent + CO Eliminació coloms 16.214,00

2022 CP Quatre Camins i CP Joves Actuació contra brot escabiosi (sarna) 5.613,63

2022 CP Obert Girona Actuacions contra vespes 1.361,25

Total 35.549,03

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sol·licituds presentades amb relació a les línies d’ajuts del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons 
europeus Pròxima Generació
314-12217/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12217/13, us in-
formo del següent:
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Respecte del nombre d’accions sol·licitades classificades per línia, per tipus de 
beneficiari i per municipi, us informem que s’ha obert un expedient per cada sol·li-
citud registrada. Atès que una sol·licitud pot contenir diverses línies i cadascuna 
d’elles diverses accions, s’ha donat entrada a 552 sol·licituds (expedients) de les quals 
se’n deriven 892 accions que es classifiquen per línia (a), per tipus de beneficiari (b) 
i per municipi (c). Trobareu la informació referenciada en el document annex.

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu 
de la donació de dos-cents mil euros per part de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament a l’Oficina de l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12246/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12246/13, junta-
ment amb les preguntes parlamentàries 314-12247/13, 314-12248/13, 314-12249/13, 
314-12250/13, 314-12251/13 i 314-12252/13, us informo del següent:

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.

En relació amb la pregunta per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12246/13, el Govern de la Generalitat no disposa de cap Departament de Coo-
peració al Desenvolupament.

En relació amb les preguntes per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12247/13 i 314-12251/13, en virtut de l’article 28.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la sol·licitud 
d’accés a la informació pública s’ha formulat en termes imprecisos, incorrectes o 
massa genèrics, cosa que fa impossible elaborar la resposta corresponent.

En relació amb la pregunta per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12248/13, consten les següents trobades:

Data: 12 de maig de 2015
Lloc: Ginebra.
Assistents:
– Sr. Manuel Manonelles i Tarragó, Director general d’Afers Multilaterals i Eu-

ropeus.
– Sr. Gianni Magazzeni, cap de l’Àrea d’Europa de l’OACNUDH.
– Sr. Karim Ghezraoui, cap de Procediments Especials de l’OACNUDH.
– Sra. Mercedes Morales, cap de secció de Donants i Relacions Externes de 

l’OACNUDH.
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Data: 20 de juny de 2019
Lloc: Ciutat de Mèxic.
Assistents:
– Sr. Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència.
– Sr. Jesús Peña Palacios, representant adjunt de l’Oficina a Mèxic de l’Alt Co-

missionat de les Nacions Unides pels Drets Humans.

Data: 29 d’octubre de 2021
Lloc: virtual.
Assistents:
– Sra. Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert.
– Sr. Gabriel Boichat, delegat del Govern a Suïssa.
– Sr. Marc Bojanic, Sub-cap de la Divisió d’Europa i Àsia Central de l’Alt Co-

missionat de Nacions Unides pels Drets Humans.

Data: 23 de maig de 2022
Lloc: Oficina Regional de l’Àfrica Occidental (Dakar).
Assistents:
– Sr. Javier Calderón, delegat del Govern a Senegal.
– Sr. Andrea Ori, representant de l’Oficina Regional d’Àfrica Occidental.

Data: 16 de juny de 2022
Lloc: Oficina Regional de l’Àfrica Occidental (Dakar).
Assistents:
– Sr. Josep Desquens, Director General de Cooperació al Desenvolupament.
– Sr. Andrea Ori, representant de l’Oficina Regional d’Àfrica Occidental.
– Sr. Benjamin Hounton, representant adjunt de l’Oficina Regional d’Àfrica Oc-

cidental.

En relació amb la pregunta per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12249/13, reiterem que les preguntes a respondre per escrit no són el procedi-
ment corresponent per obtenir informació sobre possibles plans de polítiques públi-
ques futures o en procés d’elaboració. En virtut de l’article 53.1 del Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, la 
informació pública susceptible d’ésser objecte del dret d’accés ha de ser constituïda 
per dades o documents que les administracions públiques hagin elaborat o posseei-
xin. D’acord amb l’article 53.2 del mateix decret, la informació ha de preexistir a la 
presentació de la sol·licitud d’accés.

En relació amb la pregunta per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12250/13, informem que no existeixen acords de col·laboració entre el Govern 
de la Generalitat de Catalunya i l’oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 
pels Drets Humans. El Govern treballa històricament en col·laboració amb les enti-
tats que promouen la defensa dels drets humans, especialment a escala internacio-
nal, i en particular amb l’OACNUDH, a la qual es dona suport per desenvolupar la 
seva tasca en diferents àmbits. L’any 2016, la Direcció General d’Acció Exterior va 
signar un MoU –memoràndum d’entesa– d’un any.

En relació amb la pregunta per respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12252/13, novament la redacció s’ha formulat en uns termes que impedeixen 
valorar amb correcció i precisió el contingut de la pregunta formulada. Així i tot, i 
actuant en favor d’una interpretació garantista del dret d’accés a la informació públi-
ca, s’interpreta que el diputat demana informació sobre esdeveniments, conferències 
i congressos en els quals representants de la Generalitat i de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides hagin participat conjuntament. Informo el diputat que la Generalitat 
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de Catalunya no ha fet cap esdeveniment, conferència o congrés conjunt amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans (OHCHR).

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Acció Exterior i Unió Europea

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de donacions, aportacions, subvencions i transferències de capital 
a organismes supranacionals i llurs departaments i oficines 
del 2015 ençà
314-12247/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.

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

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.

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

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords 
de col·laboració entre la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Drets Humans
314-12250/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents 
oficials, divulgatius i consultius elaborats entre la Generalitat 
i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 
Humans
314-12251/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esdeveniments, 
les conferències i els congressos en què han participat conjuntament 
la Generalitat i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als Drets Humans
314-12252/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12246/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
de l’elaboració i la distribució de la guia per a la incorporació 
de la perspectiva de gènere en els contractes públics
314-12336/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 76770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12336/13 us in-
formo del següent:

La Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere té com a objectius 
principals la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics i la 
inclusió de clàusules socials per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats. 
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La Guia s’ha elaborat amb recursos personals i materials de la Direcció General de 
Contractació Pública (DGCP), amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones.

La distribució s’ha fet mitjançant portals públics, com el de Contractació Públi-
ca, correus electrònics, etc., així com també amb mitjans propis de la DGCP.

Barcelona, 14 de novembre de 2022
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions a residències geriàtriques del 2020 ençà
314-12708/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 314-12708/13 a 314-
12710/13, us informo del següent:

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

Durant l’any 2020 s’han realitzat un total de 973 actuacions inspectores a resi-
dències geriàtriques. D’acord amb el previst en l’article 6 del Decret Llei 12/2020, de 
10 d’abril, els centres socials de caràcter residencial (residències de gent gran) van 
quedar subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris amb motiu de la Covid des de 
l’aprovació del Decret fins el mes de juny de 2020.

Durant l’any 2021 s’han realitzat un total de 1.599 actuacions inspectores a re-
sidències geriàtriques, i en el període de l’1 de gener a 24 d’octubre de 2022 s’han 
realitzat un total de 1457 actuacions inspectores a residències geriàtriques.

Les sancions que s’informen són fermes, i no tenen aquesta qualificació les que 
han estat revocades o anul·lades administrativament o judicialment, ni tampoc les 
que són objecte de recursos administratius o judicials no resolts i per tant suscepti-
bles de revocació, d’acord amb els criteris sostinguts pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya.

També, d’acord amb les Sentències número 3888/2021, 1239/2022, 1264/2022, 
1438/2022 i 3267/2022, de dates 30 de setembre de 2021 i 31 de març, 21 d’abril i 
28 de setembre de 2022, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-Sala Con-
tenciosa Administrativa-Secció Cinquena, la informació que l’Administració ha de 
lliurar ha d’excloure la identificació de la persona o entitat sancionada, l’establiment 
a què fa referència la sanció i la seva ubicació geogràfica per evitar-ne la identifica-
ció indirecta. Per aquest motiu, es facilita la informació de la identificació numèrica 
de l’expedient sancionador.

Us annexem:
Annex 1. Llistat d’inspeccions realitzades a residències geriàtriques durant l’any 

2020
Annex 2. Llistat d’inspeccions realitzades a residències geriàtriques durant l’any 

2021
Annex 3. Llistat d’inspeccions realitzades a residències geriàtriques de l’1 de ge-

ner a 24 d’octubre de 2022
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Annex 4. Tipologia infraccions i sancions Llei 12/2007, d’11 d’octubre
Annex 5. Relació d’expedients sancionadors incoats a residències de gent gran 

els anys 2020, 2021 i 2022 (fins 24 octubre de 2022) amb resolucions fermes i les 
sancions imposades

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències 
geriàtriques inspeccionades del 2020 ençà
314-12709/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12708/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
a les residències geriàtriques inspeccionades del 2020 ençà
314-12710/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 77170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12708/13.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les modificacions legislatives en matèria de dret civil
310-00394/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77241 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les modificacions legislatives en matèria de dret civil.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa 
sanitària
310-00395/13

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 77318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

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

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la despesa sanitària.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls 
de les polítiques de mobilitat sostenible
310-00396/13

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 77320 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre l’impuls de les polítiques de mobilitat sostenible.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
del projecte Hard Rock a Tarragona
310-00398/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 77324 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’estat del projecte Hard Rock a Tarragona.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a afrontar l’increment dels preus de l’energia
310-00399/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 77325 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures per fer front a l’increment dels preus de l’energia.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les prioritats en matèria de turisme
310-00400/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 77349 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
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Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les prioritats del Govern en matèria de turisme.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
al sistema de salut
310-00401/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-NCG

Reg. 77351 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presen-
ten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació al sistema de salut.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
industrial
310-00402/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 77353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política industrial del Govern.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs 
bèl·lics al Kurdistan
310-00403/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 77354 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els recents atacs bèl·lics al Kurdistan.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca 
del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
310-00404/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 77355 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la tasca del cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les polítiques per a erradicar la violència contra les dones
310-00405/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 77357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre les polítiques del Govern per a l’erradicació de la violència vers les dones.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri 
amb relació a l’organització dels actes a les diverses delegacions 
a l’exterior
310-00406/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 77358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el criteri del Govern en relació a l’organització d’actes a les diferents de-

legacions a l’exterior.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les polítiques al Pirineu
310-00407/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 77359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les polítiques al Pirineu.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
compliment dels compromisos adquirits en matèria de salut
310-00408/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, DEL GP VOX

Reg. 77362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el 
Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa usted cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno en ma-

teria de salud?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00225/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent 
al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00226/13

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 77169 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre la situació política a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00228/13

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP ECP

Reg. 77321 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00229/13

ANUNCI: IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, DEL GP VOX

Reg. 77323 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 164 del Reglamento del Parla-
mento, formula la siguiente pregunta al presidente de la Generalitat, para que le sea 
respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo valora la situación política general?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2022
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP VOX
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00230/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 77350 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat sobre 

la situació política actual?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00231/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 77352 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació política actual.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política
317-00232/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 77356 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments 
polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política
317-00233/13

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 77360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.11.2022

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president del Govern en relació als darrers esdeveniments 

de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Albert Batet i Canadell, president GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el motiu de la rescissió del contracte del Banc de Sang i Teixits 
amb l’empresa Servicios Sociosanitarios Generales Andalucía
311-00072/13

ANUNCI: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76562 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2022

A la Mesa de la comissió de salut
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat, Elena Díaz 

Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern 
les preguntes següents sobre les últimes notícies sobre el Banc de Sang i Teixits, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual es va rescindir el contracte amb SSGA? Quan fina-

litzava el contracte?
– Ha estat impugnada administrativament o judicialment la resolució que signa-

va la resolució del contracte amb SSGA?
– S’havien iniciat, anteriorment a la resolució, expedients sancionadors per in-

compliments totals, parcials o defectuosos del contracte a l’empresa SSGA? En cas 
de resposta afirmativa, es demana informació detallada de la quantia i contingut 
dels expedients sancionadors.
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– Quins són els mecanismes i criteris d’adjudicació de la nova contractació? 

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, Elena Díaz Torrevejano, dipu-

tats GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció 
del Reglament de la Llei 10/2019, de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals, i la incorporació de les reivindicacions 
de la Federació de Nàutiques Populars de Catalunya
314-12948/13

FORMULACIÓ: SALVADOR VERGÉS I TEJERO, DEL GP JXCAT

Reg. 76659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Salvador Vergés i Tejero, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern pel que fa a la redacció del Reglament de la Llei 

de Ports del 2019 i de la incorporació en el mateix de les reivindicacions de la Fede-
ració de Nàutiques Populars de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Salvador Vergés i Tejero, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació 
de l’avantprojecte de llei de la caça
314-12949/13

FORMULACIÓ: SALVADOR VERGÉS I TEJERO, DEL GP JXCAT

Reg. 76660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Salvador Vergés i Tejero, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin punt de tramitació es troba la l’avantprojecte de caça en l’agenda le-

gislativa del Govern? Quina previsió té la conselleria d’aprovar-ho a Govern i trami-
tar-ho al Parlament?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Salvador Vergés i Tejero, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació 
de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús 
eficient dels recursos
314-12950/13

FORMULACIÓ: SALVADOR VERGÉS I TEJERO, DEL GP JXCAT

Reg. 76661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Salvador Vergés i Tejero, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin punt de tramitació es troba la l’avantprojecte de llei de prevenció i 

gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya en l’agenda legislativa 
del Govern? Quina previsió té la conselleria d’aprovar-ho a Govern i tramitar-ho al 
Parlament?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Salvador Vergés i Tejero, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
de la deflactació del tram autonòmic de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
314-12951/13

FORMULACIÓ: JOAN CANADELL I BRUGUERA, DEL GP JXCAT

Reg. 76662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Canadell i Bruguera, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin import suposa la deflactació del tram autonòmic de l’IRPF, per actua-

litzar les taules respecte la darrera deflactació, incloent la previsió de l’IPC 2022. 
Quines són les dades per tram autonòmic i el nombre de cotitzants afectats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Joan Canadell i Bruguera, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació 
d’una protesta formal davant el cònsol general de la Xina a Barcelona 
per l’existència d’oficines parapolicials
314-12952/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM JUBERT MONTAPERTO, DEL GP JXCAT

Reg. 76736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Joaquim Jubert Montaperto, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Arran de la publicació d’un reportatge d’investigació del diari Ara i l’ONG 

Safeguard Defenders el passat 27 d’octubre de 2022, si el Govern de la Generalitat 
presentarà protesta formal davant del Cònsol de la República Popular de la Xina 
per l’existència d’oficines parapolicials a Catalunya, així com exigir-ne el tancament 
immediat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Joaquim Jubert Montaperto, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a una visita amb el metge de família
314-12953/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps mig a Catalunya per obtenir una cita amb el teu metge de 

capçalera?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a una visita amb un metge especialista
314-12954/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps mig a Catalunya per obtenir una cita amb l’especialista?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a una visita amb el pediatre
314-12955/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps mig a Catalunya per obtenir una cita amb el teu pediatre?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a una visita amb l’infermer
314-12956/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps mig a Catalunya per obtenir una cita amb el teu infermer o 

infermera?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
mitjà per a una visita amb el servei d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva
314-12957/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps mig a Catalunya per obtenir una cita a l’ASSIR?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques
314-12958/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera a Catalunya per a les intervencions quirúrgiques?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques oncològiques
314-12959/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera a Catalunya per a les intervencions quirúrgiques on-

cològiques?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques cardiovasculars
314-12960/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera a Catalunya per a les intervencions quirúrgiques 

cardiovasculars?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques de traumatologia
314-12961/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la llista d’espera a Catalunya per a les intervencions quirúrgiques de 

traumatologia?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
i el percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat preferent 
que compleixen el termini de referència de noranta dies
314-12962/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre i en quin percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat 

preferent compleixen el termini de referència de 90 dies?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
i el percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat mitjana 
que compleixen el termini de referència de cent vuitanta dies
314-12963/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin nombre i en quin percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat 
mitjana compleixen el termini de referència de 180 dies?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
i el percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat baixa 
que compleixen el termini de referència d’un any
314-12964/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre i en quin percentatge d’intervencions quirúrgiques de prioritat 

baixa estan per sobre del termini de referència de 365 dies?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
i el percentatge de proves diagnòstiques que es fan en el termini 
de referència
314-12965/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 76751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre i en quin percentatge de proves diagnòstiques es realitzen dins 

del seus terminis de referència, de 30 dies per les preferents i 90 dies per les ordi-
nàries?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu del GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
en la producció de l’obra Bonobo
314-12966/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 76758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 ha sido la colaboración del Departament de Cultura en la producción y 

representación de la obra Bonobo, del director Josep Julien? ¿Ha recibido algún tipo 
de subvención económica?

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es compleix la ràtio d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre
314-12967/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Per quin motiu no es compleix la ràtio de professionals odontòlegs a les Terres 
de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de places 
d’odontologia a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12968/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Quina és la previsió de places d’odontologia a la Regió Sanitària i quantes 
d’aquestes places estan sense cobrir?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals hi ha una manca d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre
314-12969/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Per quins motius hi ha manca d’odontòlegs a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incentius per a 
cobrir les places d’odontologia a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12970/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– El Departament de Salut preveu algun tipus d’incentius per a cobrir les places 
d’odontologia a la Regió sanitària, tractant-se de zones rurals?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pressió 
assistencial dels serveis d’odontologia a les Terres de l’Ebre
314-12971/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– El Departament de Salut considera que la pressió assistencial que pateixen els 
serveis existents permet donar cobertura a la població de la regió sanitària?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
odontològiques afectades per la manca d’odontòlegs a les Terres 
de l’Ebre
314-12972/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Quines prestacions odontològiques estan afectades per la manca de professio-
nals als serveis d’odontologia de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a una visita amb l’odontòleg a la regió sanitària Terres de l’Ebre
314-12973/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Quins són els temps d’espera per obtenir cita amb l’odontòleg a la Regió Sani-
tària de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per 
al desplegament de la Llei 12/2020, de l’atenció pública de la salut 
bucodental
314-12974/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 76782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
UGT ha denunciat la falta d’odontòlegs a la Regió Sanitària de les Terres de 

l’Ebre. Un fet que s’acumula a la iniquitat de serveis públics del territori. El sindicat 
denúncia que dels 16 odontòlegs que correspondria per ràtio d’habitants, només hi 
ha 8 professionals i cap odontopediatre. Aquest fet suposa que els professionals dels 
serveis d’odontologia vinculat a l’atenció primària, tinguin una alta pressió assisten-
cial, major estrès laboral per les càrregues de treball i haver d’assumir molts despla-
çaments per un territori extens.

– Quins recursos ha planificat el Departament de Salut per desplegar la Llei 
12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació 
de l’accés a la triple teràpia conjunta per al tractament de la malaltia 
pulmonar obstructiva crònica
314-12975/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten les preguntes següents, per tal que 
els siguin contestades amb resposta escrita.

Al març del 2022, el Departament de Salut va limitar l’accés a la triple teràpia 
conjunta pel tractament de l’MPOC. Aquesta decisió suposa un detriment en el trac-
tament dels malalts, especialment dels més greus, i una contradicció amb les reco-
manacions dels experts.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris han justificat la limitació de l’accés?
– Quina solució ha donat el Departament de Salut als pacients d’MPOC per evi-

tar el detriment que implica aquesta decisió en el seu tractament?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència 
de l’Ajuntament de Barcelona a l’Escola Paideia, de Barcelona, 
de retornar l’espai del pati cedit el 2015
314-12976/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 76889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern ha tenido conocimiento, como miembro del Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona, de la exigencia del Ayuntamiento de Barcelona a la escuela 
Paideia de Barcelona para que devuelvan en el año 2023 los 386 metros cuadrados 
de patio del colegio cedido en el año 2015?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes perquè els alumnes de l’Escola Paideia disposin d’un espai 
adequat per a fer activitats a l’aire lliure
314-12977/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 76890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa, la Generalidad de Cataluña, como miembro del Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona, tomar algún tipo de medida para facilitar que los casi 200 ni-
ños de educación especial afectados por la decisión de retirar los 386 metros de pa-
tio escolar cedido a la escuela Paideia de Barcelona, muchos de ellos con movilidad 
reducida, autismo o hiperactividad, dispongan de un espacio adecuado para realizar 
actividades al aire libre?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona per a garantir un espai 
exterior als alumnes de l’Escola Paideia, de Barcelona, el 2023
314-12978/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 76891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha tomado Consorci de Serveis Socials de Barcelona para ga-

rantizar una escuela adaptada a sus necesidades con una zona exterior, a los casi 
200 niños de la escuela Paideia de Barcelona a los que se les retiraran 386 metros 
de patio en el año 2023?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament 
de la restauració de la part del pati que l’Escola Paideia ha de tornar 
a l’Ajuntament de Barcelona el 2023
314-12979/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 76892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quien se hará cargo de los 40.000 euros que supone restaurar a su estado ori-

ginal los 386 metros de patio que la escuela Paideia de Barcelona debe devolver al 
Ayuntamiento de Barcelona en el año 2023?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
el Consorci de Serveis Socials de Barcelona es faci càrrec del cost 
de la restauració de la part del pati que l’Escola Paideia ha de tornar 
a l’Ajuntament de Barcelona el 2023
314-12980/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 76893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa el Consorci de Serveis Socials de Barcelona o cualquier departamento 

de la Generalidad de Cataluña hacerse cargo del arreglo de los 386 metros de patio 
que la escuela Paideia de Barcelona debe devolver al Ayuntamiento de Barcelona 
en el año 2023?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al finançament de l’Institut Europeu del Mediterrani
314-12981/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el presupuesto anual que destina la Generalidad de Cataluña a finan-

ciar el Instituto Europeo del Mediterráneo?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes de cooperació educativa amb l’Organització Educativa, 
Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12982/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones conjuntas en materia de cooperación educativa llevará a cabo la  

Generalidad de Cataluña con la Organización Educativa, Cultural y Científica de  
la Liga Árabe (ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a la cooperació educativa amb l’Organització Educativa, 
Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12983/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué presupuesto se ha asignado a las acciones de colaboración conjuntas en 

materia de cooperación educativa entre la Generalidad de Cataluña y la (ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de reunions del Departament de la Presidència amb l’Organització 
Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12984/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Departamento de Presidencia con la Orga-

nización Educativa, Cultural y Científica de la Liga Árabe (ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de reunions del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea 
amb l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12985/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Departamento de Acción Exterior y Unión 

Europea con la Organización Educativa, Cultural y Científica de la Liga Árabe 
(ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de reunions del delegat del Govern al Nord d’Àfrica amb 
l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab
314-12986/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas reuniones ha mantenido el delegado del Gobierno en el Exterior 

en Túnez con la Organización Educativa, Cultural y Científica de la Liga Árabe 
(ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions 
del Departament d’Educació amb l’Organització Educativa, Cultural 
i Científica de la Lliga Àrab
314-12987/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Departamento de Educación con la Orga-

nización Educativa, Cultural y Científica de la Liga Árabe (ALECSO)?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions, 
donacions i transferències de capital entre la Generalitat 
i l’Organització Educativa, Cultural i Científica de la Lliga Àrab 
del 2017 ençà
314-12988/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 76906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué relación de subvenciones, donaciones y/o transferencias de capital han 

existido entre la Generalitat de Catalunya, y cualquier de sus departamentos y orga-
nismos dependientes, y la Organización Educativa, Cultural y Científica de la Liga 
Árabe (ALECSO) durante el tiempo comprendido entre 2017 y noviembre de 2022?

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2022 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a controlar el creixement de la població de senglars 
a les Terres de l’Ebre
314-12989/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 76958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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: 
– Vist el creixement de la població de Senglars a Catalunya i en especial a les 

Terres de l’Ebre, quines mesures té previstes el Govern per controlar el creixement 
de la població dels senglars a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’evitar els perills 
en la seguretat viària i en els danys als conreus?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració 
de l’informe relatiu a la internalització del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-12990/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 76993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat està l’informe sobre la internalització del 112 que el Govern es va 

comprometre a entregar abans de finals del 2022?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball fet 
i les converses mantingudes amb els treballadors del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i amb els sindicats 
per a l’elaboració de l’informe per a la internalització del servei
314-12991/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 76994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha treballat i parlat amb els treballadors i treballadores i sindicats en l’elabo-

ració de l’informe sobre la internalització del 112?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la internalització 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-12992/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 76995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la posició del Departament sobre la internalització del 112?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
del finançament de l’acte de presentació de l’informe «Violència 
institucional en el marc dels drets sexuals i reproductius»
314-12993/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 77091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Fascicle tercer
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe económico total destinará la Generalidad de Cataluña a financiar 

el acto de presentación del Informe «Violencia institucional en el marco de los De-
rechos Sexuales y Reproductivos» del Observatorio de la Asociación de Derechos 
Sexuales y Reproductivos el 2 de diciembre de 2022?

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
del finançament de l’informe «Violència institucional en el marc 
dels drets sexuals i reproductius»
314-12994/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 77092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe económico ha destinado la Generalidad de Cataluña a financiar 

el Informe «Violencia Institucional en el marco de los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos» del Observatorio de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
publicado en 2022?

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i els 
ajuts rebuts per l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius el 2022
314-12995/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 77093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuántas subvenciones y ayudas ha recibido la Asociación de Derechos Sexuales 

y Reproductivos en el año 2022? Especificar cada uno de los Departamentos de la 
Generalidad que ha concedido la subvención.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de contractes subscrits amb l’Associació de Drets Sexuals 
i Reproductius el 2022
314-12996/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 77094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos contratos ha suscrito la Generalidad de Cataluña con la Asociación 

de Derechos Sexuales y Reproductivos en el año 2022? Especificar cada uno de los 
Departamentos de la Generalidad.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2022 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació 
del projecte de construcció de l’institut escola de Besalú (Garrotxa)
314-12997/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es preveu licitar la redacció de l’Institut escola de nova construcció de 

Besalú.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment 
d’un finançament universal per a les escoles de música autoritzades 
pel Departament d’Educació
314-12998/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre si establirà, el departament d’educació, un finançament universal, sufi-
cient i sostenible a totes les escoles de música autoritzades per aquest departament.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment 
d’un finançament universal per a les escoles de música autoritzades 
pel Departament d’Educació independentment de llur titularitat
314-12999/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre què farà el departament per complir la LEC i establir un sistema de fi-

nançament just amb tots els usuaris de totes les escoles de música autoritzades de 
Catalunya, independentment de la seva titularitat.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
compensatoris per a les zones amb menys densitat de població 
amb relació a la programació de l’oferta d’ensenyaments artístics
314-13000/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El punt 6 de l’article 65 de la LEC especifica que «En la programació de l’ofer-

ta d’ensenyaments artístics s’han de definir mecanismes compensatoris per a les zo-
nes amb menys densitat de població», ¿existeixen aquests mecanismes?, ¿de quins 
estaríem parlant?

– Sobre si entén el Departament que és discriminatori no donar suport econòmic 
a les famílies dels nois i noies (i/o dels nens i nenes) inscrits a escoles de música 
d’iniciativa privada en poblacions que no hi ha escola de música municipal respecte 
dels que sí que poden tenir aquesta oferta?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconsideració 
dels ajuts i les subvencions a les escoles de música
314-13001/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre si té un pla per replantejar els ajuts i les subvencions a les escoles de 

música de Catalunya? quina fórmula s’hauria d’aplicar per tal de donar seguretat a 
les escoles de música municipals i d’iniciativa privada? Seria convenient establir-hi 
contractes programes o subvencions per objectius aconseguits o, directament, un 
finançament per llei?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
que el Departament d’Educació destina a les escoles de música 
municipals i als conservatoris
314-13002/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quin import dedica el departament a les de música municipals? i als 

conservatoris?
– Per què no es fan convocatòries per separat: una per escoles de música (muni-

cipals i privades) i una altra per conservatoris i estudis superiors.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
Barcelona sigui seu del Festival de Joves Musics Europeus el 2025
314-13003/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té interès el Departament que Barcelona sigui seu, l’any 2025, del Festival de 

Joves Músics Europeus, impulsat per l’Associació Catalana d’Escoles de Música.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodització 
del Pla d’impuls de l’ús de la llengua catalana als centres escolars
314-13004/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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.

Sobre el pla d’impuls de promoció de l’ús de la llengua catalana als centres.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quina calendarització es preveu per tal d’enllestir el pla d’impuls de pro-

moció de l’ús de la llengua catalana als centres.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de presentar el decret de desplegament del títol segon de la Llei 
d’educació de Catalunya
314-13005/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre quina calendarització es preveu per tal d’enllestir i presentar el decret de 
desplegament del títol 2 de la LEC.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model 
de les proves d’accés a la universitat per als cursos del 2024 al 2026
314-13006/13

FORMULACIÓ: JUDIT GUÀRDIA I TORRENTS, DEL GP JXCAT

Reg. 77109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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: 
– Tenint en compte que aquest any es comença a aplicar el batxillerat LOMLOE a 

1r curs, però amb l’opció de transitorietat en les novetats d’optatives durant tres 
anys, quina previsió hi ha pel model de la prova de les PAU per als cursos 2024, 
2025 i 2026?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judit Guàrdia i Torrents, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
afectats per la manca de previsió en la preinscripció de la formació 
professional
314-13007/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Sobre la preinscripció a la Formació Professional a Catalunya.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quants alumnes s’han vist afectats per la manca de previsió en aquesta 

preinscripció i per tant no han pogut accedir a la seva opció prioritària?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del bo 
cultural Escena 25 fins als trenta anys
314-13008/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 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: 
– D’acord amb l’aprovat al darrer ple específic de joventut del Parlament, s’im-

plementarà aquest 2023 l’ampliació del bo cultural Escena 25 fins als 30 anys?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la CPJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del pla de xoc contra la desocupació juvenil
314-13009/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

A finals de 2021 l’HC Roger Torrent presentava el Pla de xoc de la Generalitat 
contra l’atur juvenil. Un pla dotat amb 216 M€ adreçat a 25.000 joves.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha sigut la partida econòmica executada? En cas que no s’hagi executat 

en la seva totalitat a què es destinarà?
– Quants joves s’han beneficiat d’aquest Pla de xoc?
– Preveu el Govern ampliar el Pla de xoc contra l’atur juvenil per a l’any 2023?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la CPJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades per a fomentar la formació professional dual
314-13010/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Parlament de Catalunya des de l’inici de la 14a legislatura ha aprovat diver-
ses Propostes de resolució sobre l’aposta i desenvolupament del model de FP dual, 
d’acord amb les necessitats i especificitats sectorials i territorials del país, amb l’ob-
jectiu d’avançar cap al 40% d’alumnes amb aquesta modalitat. En són un exemple 
les Propostes de Resolució de Junts per Catalunya aprovades al Debat de Política 
General de 29 de setembre de 2021, la Proposta de Resolució al Ple específic de Jo-
ventut de 12 de maig de 2022 o la Proposta de Resolució del Debat de Política Ge-
neral de 30 de setembre de 2022.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures concretes s’han impulsat des del departament per tal de fo-

mentar la FP en la modalitat dual.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat 
del cicle de grau superior de teatre a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona (Barcelonès)
314-13011/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El curs 2021-22, es va posar en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Teatre (títol propi de la Generalitat) de 2 anys de durada, a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona, amb la «matricula» de només 6 alumnes. Enguany, el curs 2022-23, 
s’han «matriculat» 6 alumnes a 1r curs i al segon curs hi ha únicament 5 alumnes.

Durant el curs 2021-22, aquests 6 alumnes no han estat matriculats a cap ope-
ratiu de l’administració. Enguany han demanat als Instituts Públics que matriculin 
aquest alumnat mitjançant el Programa RALC (que no és on es matricula l’alumnat 
dels cicles formatius) i que es faci en una pestanya que diu textualment: Registre 
d’una matrícula (d’un ensenyament NO sostingut amb fons públics).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si es planteja per part del departament donar continuïtat al Cicle de Grau Su-

perior de Teatre a l’Institut Eugeni d’Ors de Badalona o quines accions preveu fer?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import invertit 
en material i professorat per als cursos del cicle de grau superior 
de teatre a l’Institut Eugeni d’Ors de Badalona (Barcelonès)
314-13012/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El curs 2021-22, es va posar en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Teatre (títol propi de la Generalitat) de 2 anys de durada, a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona, amb la «matricula» de només 6 alumnes. Enguany, el curs 2022-23, 
s’han «matriculat» 6 alumnes a 1r curs i al segon curs hi ha únicament 5 alumnes.

Durant el curs 2021-22, aquests 6 alumnes no han estat matriculats a cap ope-
ratiu de l’administració. Enguany han demanat als Instituts Públics que matriculin 
aquest alumnat mitjançant el Programa RALC (que no és on es matricula l’alumnat 
dels cicles formatius) i que es faci en una pestanya que diu textualment: Registre 
d’una matrícula (d’un ensenyament NO sostingut amb fons públics).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import que ha invertit el departament en material i professorat per 

impartir aquests 2 cursos del Cicle de Teatre?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
públics en què s’imparteix el cicle de grau superior de teatre
314-13013/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El curs 2021-22, es va posar en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Teatre (títol propi de la Generalitat) de 2 anys de durada, a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona, amb la «matricula» de només 6 alumnes. Enguany, el curs 2022-23, 
s’han «matriculat» 6 alumnes a 1r curs i al segon curs hi ha únicament 5 alumnes.

Durant el curs 2021-22, aquests 6 alumnes no han estat matriculats a cap ope-
ratiu de l’administració. Enguany han demanat als Instituts Públics que matriculin 
aquest alumnat mitjançant el Programa RALC (que no és on es matricula l’alumnat 
dels cicles formatius) i que es faci en una pestanya que diu textualment: Registre 
d’una matrícula (d’un ensenyament NO sostingut amb fons públics).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– A quants Instituts públics s’està impartint aquest Cicle i quin és el nombre 
d’alumnes que l’estan cursant?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la matriculació i la gestió de l’alumnat 
del cicle formatiu de grau superior de teatre
314-13014/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El curs 2021-22, es va posar en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Teatre (títol propi de la Generalitat) de 2 anys de durada, a l’Institut Eugeni d’Ors 
de Badalona, amb la «matricula» de només 6 alumnes. Enguany, el curs 2022-23, 
s’han «matriculat» 6 alumnes a 1r curs i al segon curs hi ha únicament 5 alumnes.

Durant el curs 2021-22, aquests 6 alumnes no han estat matriculats a cap ope-
ratiu de l’administració. Enguany han demanat als Instituts Públics que matriculin 
aquest alumnat mitjançant el Programa RALC (que no és on es matricula l’alumnat 
dels cicles formatius) i que es faci en una pestanya que diu textualment: Registre 
d’una matrícula (d’un ensenyament NO sostingut amb fons públics).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures planteja el Departament per a garantir la matriculació i gestió 

de l’alumnat a l’operatiu del Departament com a ensenyament sostingut amb fons 
públics?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
que s’han ofert als alumnes afectats per la manca de places 
en la formació professional
314-13015/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Sobre la preinscripció a la Formació Professional a Catalunya.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 443
29 de novembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 88

– Sobre quines opcions alternatives han tingut els alumnes afectats per aquesta 
manca de previsió i places?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a avançar la preinscripció a la formació professional 
el curs 2023-2024
314-13016/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Sobre la preinscripció a la Formació Professional a Catalunya.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quines actuacions es preveuen per avançar la preinscripció en el proper 

curs acadèmic 2023-2024 davant les dificultats viscudes en el procés dels darrers 
dos cursos.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a redefinir l’increment de places de la formació 
professional
314-13017/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Sobre la preinscripció a la Formació Professional a Catalunya.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quines actuacions es preveuen per redefinir l’increment de places d’acord 

amb el mapa de necessitats territorials i les demandes dels diferents agents econò-
mics i socials.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència 
dels alumnes que han accedit a estudis de grau mitjà de formació 
professional el cus 2022-2023
314-13018/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Sobre la preinscripció a la Formació Professional a Catalunya.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quin és el detall d’alumnes que han accedit, al curs 2022-2023, a estudis 

de grau mig procedents de 4t d’ESO? i d’escoles d’adults? i d’altres itineraris?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres escolars que han incorporat el programa Coeduca’t 
el curs 2021-2022
314-13019/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Atès que el programa Coeduca’t té l’objectiu que, des de P3 a 4t d’ESO, s’incor-
pori la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació sexo afectiva al currículum, 
com una eina determinant per a la prevenció de les violències masclistes i per al 
desenvolupament social i emocional de les persones

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quants centres ha arribat el programa Coeduca’t durant al curs 2021-2022?
– Perquè no es garanteix encara de manera obligatòria i transversal a tots els cen-

tres públics i concertats?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions 
del conseller de Drets Socials a Nació Digital el 22 d’octubre de 2022
314-13020/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 22 d’octubre l’HC Carles Campuzano afirmava en una entrevista al dia-
ri Nació Digital que «La malaltia infantil de l’independentisme és la retòrica buida. 
I, per tant, la retòrica buida que es practica no contribueix a avançar absolutament 
res. És una malaltia infantil.»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es reafirma el conseller en aquesta afirmació?
– Creu que l’independentisme és una malaltia infantil? En cas afirmatiu quines 

similituds hi ha?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la CPJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a la convocatòria de places interines de tècnic especialista 
i operador de control del Cos de Bombers de la Generalitat
314-13021/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 77144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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: 
– Quan està previst que surtin noves places d’interinatge de Tècnic Especialis-

ta i Operadors de Control de Bombers de la Generalitat de Catalunya? Quantes en 
sortiran?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera 
convocatòria de places interines de tècnic especialista i operador 
de control del Cos de Bombers de la Generalitat
314-13022/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 77145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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 va ser l’última convocatòria per cobrir places d’interinatge de Tècnic 

Especialista i Operadors de Control de Bombers de Catalunya? Quantes persones 
conformen actualment la plantilla?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció 
General de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvaments exclou 
les persones amb permís de maternitat o paternitat de l’accés 
a la borsa de personal laboral temporal
314-13023/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 77146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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: 
– És cert que la DGPEIS, en els acords de borsa del personal laboral temporal, 

exclou l’accés a les persones que estan de permís de maternitat, paternitat o assi-
milat?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat



BOPC 443
29 de novembre de 2022

3.25.15. Preguntes per escrit 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes 
de modificació dels acords de la borsa de personal laboral temporal 
de la Direcció General de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvaments
314-13024/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 77147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el motiu per a no acceptar la proposta de modificació dels acords 

de borsa del personal laboral temporal de la DGPEIS per a protegir el permís de 
maternitat i del progenitor diferent de la mare biològica per naixement i que s’ad-
junta a continuació?

«4.5.6. Quan el treballador estigui en situació de permís per maternitat o permís 
del progenitor diferent a la mare biològica per naixement se li oferiran els contrac-
tes d’interinitat per vacant o per substitució o circumstàncies de la producció i s’in-
coporarà al lloc de treball un cop finalitzi el període legal establert del permís que 
està gaudint sense perjudici algun. Tot el temps transcorregut entre l’oferiment del 
contracte i la seva incorporació efectiva al lloc de treball computarà com a temps 
efectiu de treball.»

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
als quals estan adscrites les dotze acadèmies de ciència i art
314-13025/13

FORMULACIÓ: RUBÉN VIÑUALES ELÍAS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 77151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Helena Bayo Delgado, diputada, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat prin-
cipal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. La Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques porta el registre de les acadèmies amb seu central a Ca-
talunya. Actualment hi ha dotze acadèmies inscrites al registre. Per decret 120/1987, 
la Generalitat de Catalunya va assumir la competència exclusiva en matèria d’aca-
dèmies.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El citat decret estableix en el seu article 6 que el foment i l’ajut depèn del De-

partament per adscripció de les matèries de les acadèmies. A quin Departament es-
tan adscrites cadascuna de les 12 acadèmies existents?

– Quines funcions assessores tenen cadascuna de les 12 acadèmies existents a 
Catalunya?
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– Com s’ha formalitzat aquestes funcions assessores en cadascuna de les dotze 
acadèmies de Catalunya?

– S’ha dictat algun reglament pel desplegament del Decret 120/1987?
– Quines competències té el Consell interacadèmic de Catalunya?
– Quantes reunions ha tingut el Consell interacadèmic de Catalunya en els dar-

rers 5 anys? (Indicació de la data i còpia de l’acta de cadascuna d’aquestes reunions).
– Quina font de finançament tenen les dotze acadèmies de Catalunya?
– Existeix alguna encomana de gestió o conveni d’algun Departament amb al-

guna de les dotze acadèmies en els darrers cinc anys? (En cas afirmatiu identifiqui 
aquesta encomana de gestió).

– Els diferents Departaments del Govern de la Generalitat han establert algun 
tipus de subvenció adreçada a les acadèmies els darrers cinc anys? (En cas afirmatiu 
identifiqui aquesta línia de subvencions).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Rubén Viñuales Elías, Helena Bayo Delgado, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats a l’àrea bàsica policial 
de l’Hospitalet de Llobregat del 2018 ençà
314-13026/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra destinat a 

l’Àrea Bàsica Policial de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) des de l’any 2018 
fins ençà? Desglossar per anys i per unitats de destí.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra de l’àrea bàsica policial de Rubí destinats 
a la comissaria de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
del 2018 ençà
314-13027/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bà-
sica Policial de Rubí destinats a la comissaria del municipi de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental) des de l’any 2018 fins ençà? Desglossar per anys i per unitats 
de destí.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana 
de Barcelona del 2018 ençà
314-13028/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra destinat a la 

Regió Policial Metropolitana Barcelona des de l’any 2018 fins ençà? Desglossar per 
anys, àrea bàsica policial i per unitats de destí.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges aportats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) al programa Reallotgem.cat
314-13029/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des de l’any 2021 fins ençà, quants habitatges ha aportat l’Ajuntament de l’Hos-

pitalet de Llobregat (Barcelonès) al programa «Reallotgem» de l’Agència de l’Habi-
tatge per a persones i famílies en situació d’exclusió residencial? Desglossar per any 
i indicar la ubicació dels habitatges.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones i famílies de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
allotjades en habitatges del programa Reallotgem.cat
314-13030/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 77157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones i famílies de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han estat 

allotjades en habitatges que formen part del programa «Reallotgem» de l’Agència 
de l’Habitatge? Indicar quantes persones han estat reallotjades en immobles apor-
tats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i quantes en immobles aportats 
per altres administracions.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni 
urbanístic entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona 
Capaç i l’Institut Català del Sòl i el motiu pel qual no s’ha començat 
a construir l’equipament previst
314-13031/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 77164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troba el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Badalo-

na, la Fundació Badalona Capaç i Incasòl aprovat l’octubre de 2018, i per quin motiu 
encara no s’ha començat a executar la construcció de l’equipament previst?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades per a garantir un habitatge digne i segur a les persones 
que viuen en assentaments
314-13032/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 77165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha impulsat la Generalitat per tal de garantir el dret a l’habitat-

ge digne i segur a totes les persones que actualment viuen en assentaments?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària prevista per a pagar les obres de l’institut escola 
de Sant Pol de Mar (Maresme)
314-13033/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Fa pocs dies tv3 va publicar que l’obra per a l’Institut escola de Sant Pol de Mar 
havia quedat deserta. L’Ajuntament va respondre que les obres es van adjudicar 
aquest 2022 degut a l’increment de preus derivat de les diferents crisis. Actualment 
existeix un conveni signat i aprovat entre el departament d’educació i el propi ajun-
tament. Per això: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre quina partida pressupostària es preveu el pagament de l’Institut escola 

de Sant Pol de mar?
– Qui assumirà el cost de l’increment de preus del projecte: l’Ajuntament o el De-

partament?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’han pagat les beques de menjador als centres educatius
314-13034/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’ha endarrerit i encara no s’ha realitzat el pagament de les be-

ques menjador als centres escolars catalans.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’han pagat a les administracions locals els costos derivats 
de l’acollida dels alumnes desplaçats per la guerra de Rússia 
contra Ucraïna als centres educatius
314-13035/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu encara no s’han pagat a les administracions locals els costos es-

devinguts del protocol d’acollida d’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra 
Ucraïna als centres educatius de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de l’accessibilitat dels trens de la línia ferroviària RT2 entre l’Arboç 
i Salou-Port Aventura
314-13037/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP ECP

Reg. 77176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

A petició l’entitat veïnal Federació Xarxa Vendrellenca que ha estat revisant els 
trens de la línia RT2 que fan parada al l’estació del nucli urbà de Vendrell que fan 
el trajecte entre l’Arboç i Port Aventura en tot dos sentits. Han detectat que tots els 
trens que circulen per aquesta línia son model 448 i per tant no estan adaptats per 
ser accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquest fet incompleix la nor-
mativa vigent en matèria d’accessibilitat al transport públic vulnerant els drets de la 
ciutadania a tenir uns transports públics per tothom.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Tenen previst des de la Generalitat previst demanar canvis per garantir l’acces-

sibilitat de tothom als trens d’aquesta línia?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Marc Parés Franzi, Jordi Jordan Farnós, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia 
d’impacte territorial del Departament de Recerca i Universitats
314-13038/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Vist que la nova estructura del Departament de Recerca i Universitats elimina 

la direcció general d’Impacte Territorial i Social del Coneixement, quina serà l’es-
tratègia d’impacte territorial del Govern en aquest àmbit d’actuació?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat 
del Programa de regions del coneixement amb accions per a reforçar 
la dimensió social de la recerca i les universitats
314-13039/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es preveu donar continuïtat al Programa Regions del Coneixement amb ac-

cions per a reforçar la dimensió social de la recerca i les universitats, juntament 
amb el tercer sector, la cooperació internacional o de la mà del teixit productiu i 
empresarial?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació 
econòmica a les universitats per a afrontar la gratuïtat 
de les matrícules de primer curs dels estudiants provinents 
de la formació professional amb matrícula d’honor
314-13040/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la sessió informativa del conseller de Recerca i Universitats es va anunciar 

la incorporació per al curs acadèmic 2023-24 de la gratuïtat en la matrícula per als 
alumnes amb matrícula d’honor amb via d’accés de FP.

– Compensarà el Govern a les universitats i fer front a les matrícules de primer 
curs dels estudiants que provenen de FP?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst 
per a crear noves beques salari per als estudiants universitaris
314-13041/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin pla preveu promoure el Departament de Recerca i Universitats per a crear 

noves beques salari entre els estudiants?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme 
d’identificació de les partides pressupostàries destinades 
a les actuacions en matèria de joventut
314-13042/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té la conselleria d’Economia i Hisenda per elaborar el mecanis-

me que permeti identificar pressupostàriament les partides destinades a actuacions 
en matèria de joventut dins el pressupost del Govern, tal i com s’ha aprovat al Par-
lament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació 
econòmica a les universitats per a afrontar les exempcions 
de pagament de la matrícula per a famílies monoparentals 
i per a víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella
314-13043/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la sessió informativa en Comissió del Consell de Recerca i Universitats 

es va anunciar la inclusió en el decret de preus que aprova el Govern anualment 
l’exempció de pagament de la matrícula per a famílies monoparentals i l’ampliació 
de l’exempció existent per a víctimes de violència masclista a fora de la parella.

– Compensarà el Govern a les universitats i fer front a aquest cost?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació 
de la validesa de la targeta T-Jove als usuaris de fins a vint-i-nou 
anys el 2023
314-13044/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 77183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 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: 
– D’acord amb l’aprovat al darrer ple específic d’emancipació juvenil del Parla-

ment, s’implementarà aquest 2023 l’ampliació de la T-Jove fins als 29 anys?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la CPJ GP JxCat
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la transparència en les contractacions
322-00147/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 77133 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
Sra. Rosa Romà, 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 transparència en les contractacions que fa la CCMA.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el motiu pel qual es demana un augment del pressupost 
per al 2023
322-00148/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 77451 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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

ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parla-
mento, 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 justifica la petición de la dirección de la CCMA de pedir 100 millones 

más de euros de presupuesto para 2023?

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2022
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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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 la cobertura del Mundial de futbol de Qatar
322-00149/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 77506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 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 la cobertura del Mundial de futbol a Qatar.

Palau del Parlament, 21 de novembre 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 Marató de TV3
322-00150/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 77507 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 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 la Marató de TV3.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC
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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 La Marató de TV3 del 2022
322-00151/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77517 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, presenta a la presi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la Marató 2022.

Palau del Parlament, 21 de novembre 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 pressupostos futurs de la Corporació
322-00152/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, presenta a la presi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la previsió dels futurs pressupostos a la CCMA.

Palau del Parlament, 21 de novembre 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 la cobertura del Mundial de futbol de Qatar
322-00153/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 77526 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 la cobertura del Mundial de Qatar.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les piulades a Twitter d’alguns col·laboradors de TV3
323-00199/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 77134 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 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 les piulades a Twitter d’alguns col·laboradors de TV3.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Anna Grau Arias, diputada GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el criteri de contractació de les productores
323-00200/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 77452 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

A la Mesa de la comissió de la ccma
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Catalu-

ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parla-
mento, presenta a Director de TV3, Sigfrid Mas la siguiente pregunta, para que le 
sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa la dirección de TV3 seguir la política de sus predecesores de adjudicar 

preferentemente contratos a las productoras y empresas abiertamente separatistas?

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2022
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els pòdcasts d’innovació i sensibilitat per la llengua
323-00201/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 77508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els nous podcasts d’innovació i sensibilitat per la llengua.

Palau del Parlament, 21 de novembre 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 l’horari de màxima audiència de TV3
323-00202/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 77509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 les Prime Time de TV3.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Eufòria Dance
323-00203/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 77510 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 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 Eufòria Dance.

Palau del Parlament, 21 de novembre 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 el dictamen del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació a una notícia dels Telenotícies sobre el Govern de l’octubre 
del 2022
323-00204/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, presenta a Sigfrid 
Gras, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el recent dictamen del CAC per una notícia del «nou» govern del TN 

(octubre 2022).

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències digitals dels programes Zona Franca 
i Crims
323-00205/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77520 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, presenta a Sigfrid 
Gras, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències digitals i en línia de Zona Franca i de Crims.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de l’aranès en les emissores públiques 
i els pòdcasts de música occitana
323-00206/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 77521 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, presenta a Jordi 
Borda, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aranès a les tres emissores (Catradio, Catmusica, Icat) i sobre el nou 

podcast de música occitana.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la manera d’aconseguir que molts ciutadans 
sentin seva TV3
323-00207/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 77524 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 a Sigfrid Gras, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre com fer que molta gent senti TV3 com a seva.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura del Mundial de futbol de Qatar
323-00208/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 77525 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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 a Sigfrid Gras, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre cobertura del mundial de futbol de Qatar.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la nova estructura directiva de TV3
323-00209/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 77527 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, director de TV3, la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la nova estructura directiva de TV3.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de TV3
323-00210/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 77528 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 22.11.2022

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, 
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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 programació de TV3.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt
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