
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 la situació de la sanitat 
pública
310-00437/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema 
educatiu
310-00438/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de pressupostos
310-00439/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció dels agents 
dels Mossos d’Esquadra
310-00440/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les consideracions de la 
vicepresidència respecte a la situació dels serveis públics
310-00441/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes per a garantir el dret d’empadronament
310-00442/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova convocatòria d’ac-
cés al Cos de Mossos d’Esquadra
310-00443/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció exterior
310-00444/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00445/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’ensenyament
310-00446/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sostenibilitat del siste-
ma de salut
310-00447/13
Substanciació 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets sexuals i repro-
ductius de les dones
310-00448/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió d’emergències 
del Pirineu
310-00449/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a les empreses 
culturals
310-00450/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
visió d’executar l’acord pressupostari relatiu al sistema de salut per mitjà de decret 
llei i la modificació de crèdit
317-00250/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el seu 
comportament institucional en la cimera hispanofrancesa
317-00251/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
dels serveis públics i la convocatòria de llocs de treball per a persones amb situa-
ció administrativa irregular
317-00252/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la im-
portància d’ésser president de la Generalitat i la seva participació en la cimera his-
panofrancesa
317-00253/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els ob-
jectius de la seva assistència a la cimera hispanofrancesa i els resultats obtinguts
317-00254/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’apro-
vació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023
317-00255/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
continuïtat del seu govern davant el retrocés en els eixos nacional, socioeconòmic 
i institucional
317-00256/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
mesures per a fer avançar Catalunya
317-00257/13
Substanciació 24

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció dels parti-
cipants de diversos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-12562/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades dels participants de di-
versos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-12563/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les despeses i els in-
gressos del pressupost de diversos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-12564/13
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de societats del grup 
empresarial Avançsa
314-12565/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en reestructuració 
de l’empresa Avançsa el 2020
314-12566/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en reestructuració 
de l’empresa Avançsa el 2021
314-12567/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en reestructuració 
de l’empresa Avançsa el 2022
314-12568/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Global de l’empresa Avançsa el 2020
314-12569/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Global de l’empresa Avançsa el 2021
314-12570/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Global de l’empresa Avançsa el 2022
314-12571/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Creixement de l’empresa Avançsa el 2020
314-12572/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Creixement de l’empresa Avançsa el 2021
314-12573/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Creixement de l’empresa Avançsa el 2022
314-12574/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Energy Tech de l’empresa Avançsa el 2020 i el 2021
314-12575/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la línia Innova 
Energy Tech de l’empresa Avançsa el 2022
314-12576/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que formaven part del 
Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 2020 i llurs retribucions
314-12577/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que formaven part del 
Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 2021 i llurs retribucions
314-12578/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que formen part del 
Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 2022 i llurs retribucions
314-12579/13
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de la societat Comforsa 
per l’empresa Avançsa
314-12580/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de l’empresa Avan-
çsa a la societat Management Outplacement Administration arran del contracte de 
venda de la societat Comforsa
314-12581/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions de l’empresa Avançsa 
en el capital social d’altres entitats en data del 31 de desembre de 2021
314-12582/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el saldo comptable del crèdit con-
cedit per l’empresa Avançsa a la societat Unipost
314-12583/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupava el càrrec 
de director general de l’empresa Avançsa el 2020 i les seves retribucions
314-12584/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que ocupava el càrrec 
de director general de l’empresa Avançsa el 2021 i les seves retribucions
314-12585/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i les categories profes-
sionals de l’empresa Avançsa
314-12586/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de personal de l’em-
presa Avançsa el 2020
314-12587/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de personal de l’em-
presa Avançsa el 2021
314-12588/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per 
als centres especials de treball
314-12643/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llits de residències geriàtriques 
que gestiona per mitjà del Grup Mutuam
314-12702/13
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat pressupostada el 2022 
per a la gestió de llits de residències geriàtriques del Grup Mutuam
314-12703/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges contractats 
per al control mèdic dels pacients de les residències geriàtriques gestionades per 
mitjà del Grup Mutuam
314-12704/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències geriàtriques inter-
vingudes el 2020 i el 2021
314-12705/13
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències geriàtri-
ques que estan intervingudes des del 2020 o el 2021
314-12706/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les residències gerià-
triques que estan intervingudes des del 2020 o el 2021
314-12707/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 2020 ençà de les places 
a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió de persones 
en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12711/13
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places del 2020 ençà 
a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió de persones 
en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12712/13
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades del 
2020 ençà a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió 
de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia 
per COVID-19
314-12713/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les places no ocu-
pades el 2020 a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió 
de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia 
per COVID-19
314-12714/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les places no ocu-
pades el 2021 a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió 
de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia 
per COVID-19
314-12715/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les places no ocu-
pades el 2022 a les residències de referència amb relació al Pla d’acció per la gestió 
de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia 
per COVID-19
314-12716/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’una reunió del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb les entitats de la 
comissió promotora de l’Agenda Rural
314-12721/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar la 
instal·lació d’una macrogranja de porcs al Canós, als Plans de Sió (Segarra)
314-12765/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels consumidors 
perquè en l’activitat comercial i en la prestació de serveis no se’ls pot atendre en 
qualsevol de les llengües oficials, des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de 
comerç, serveis i fires
314-12771/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les advertències per una presumpta 
vulneració del drets dels consumidors a ésser atesos en qualsevol de les llengües 
oficials, des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12772/13
Resposta del Govern 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infraccions per una presumpta 
vulneració del dret dels consumidors a ésser atesos en qualsevol de les llengües 
oficials, des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12773/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades per una 
presumpta vulneració del dret dels consumidors a ésser atesos en qualsevol de les 
llengües oficials, des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12774/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies rebudes 
pel Departament de Treball amb relació a la Fundació Centres Assistencials i d’Ur-
gències i la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla els darrers deu anys
314-12807/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del salari mínim de 
referència català en compliment de la recomanació de la Unió Europea
314-12858/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ajudar 
les petites i mitjanes empreses i els autònoms a afrontar l’increment de la factura 
energètica
314-12859/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges de les vendes des-
tinades al mercat català, a l’exportació i al mercat espanyol dels darrers cinc anys
314-12860/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions per a crear una fàbrica 
de bateries per a automòbils
314-12861/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ajudar 
les empreses que no poden exportar llurs productes a Algèria a causa dels proble-
mes polítics amb l’Estat espanyol
314-12862/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya als municipis el 2021 i el 2022
314-12863/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de demandants d’ocu-
pació que han trobat feina per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 
gener del 2021 ençà
314-12864/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament 
de Drets Socials ha tornat a subvencionar la Fundació Pro Vida
314-12944/13
Resposta del Govern 55

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
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a pagar els ajuts 
a les famílies acollidores de menors ucraïnesos arran de la invasió russa
314-13066/13
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització als fills de pares 
assassinats i als pares de fills assassinats per violència vicària
314-13238/13
Resposta del Govern 57
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

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
Retirada 58

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 la situació de la sanitat 
pública
310-00437/13
Anunci: David Cid Colomer, del GP ECP 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema 
educatiu
310-00438/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de pressupostos
310-00439/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció dels agents 
dels Mossos d’Esquadra
310-00440/13
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les consideracions de la 
vicepresidència respecte a la situació dels serveis públics
310-00441/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb una altra diputada del GP CUP-NCG 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes per a garantir el dret d’empadronament
310-00442/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova convocatòria d’ac-
cés al Cos de Mossos d’Esquadra
310-00443/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció exterior
310-00444/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00445/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’ensenyament
310-00446/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sostenibilitat del siste-
ma de salut
310-00447/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets sexuals i repro-
ductius de les dones
310-00448/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió d’emergències 
del Pirineu
310-00449/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 63
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a  les empreses 
culturals
310-00450/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 63

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00250/13
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00251/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00252/13
Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00253/13
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00254/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00255/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darreres esdeveniments polítics
317-00256/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 66

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00257/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 66

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats 
a la Fundació Privada d’Indústries de la Carn durant el període 2015-2018
314-13917/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cursos per a auxiliars 
oficials d’inspecció veterinària impartits durant el període 2015-2022
314-13918/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa o l’organització que fa 
els cursos d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària
314-13919/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels cursos d’auxiliars ofi-
cials d’inspecció veterinària durant el període 2018-2022
314-13920/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’adjudicació a Appeal 
Agrifood Group dels contractes del servei d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària 
a escorxadors per a manipular animals de caça
314-13921/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha sol·licitat a Appeal Agrifood 
Group que estigui al corrent de les seves obligacions
314-13922/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls a Appeal Agrifood Group 
en la prestació del servei d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària a escorxadors 
sobre la vulneració de drets laborals durant el període 2018-2022
314-13923/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls a Appeal Agrifood 
Group en la prestació del servei d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària a escor-
xadors sobre el garantiment de les mesures sanitàries durant la pandèmia de covid
314-13924/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què Appeal Agrifood 
Group ha comunicat si la Inspecció de Treball li ha imposat sancions per irregulari-
tats i manca de mesures de seguretat
314-13925/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de processos per as-
setjament oberts a Appeal Agrifood Group
314-13926/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes d’auxiliars 
oficials d’inspecció veterinària d’Appeal Agrifood Group per no haver obert el pro-
tocol d’assetjament
314-13927/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la zona de Gallecs
314-13928/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que es va seguir amb 
Pablo Hasél amb relació a la realització d’una colonoscòpia
314-13929/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un acord entre el De-
partament d’Interior o el Cos de Mossos d’Esquadra i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya per a ometre la nacionalitat de delinqüents o detinguts en informacions 
sobre fets policials
314-13930/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Interior o el 
Cos de Mossos d’Esquadra han donat cap indicació al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya per a ometre la nacionalitat de delinqüents o detinguts en informacions 
sobre fets policials
314-13931/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha rebutjat d’in-
demnitzar els agents dels Mossos d’Esquadra que van abatre els terroristes dels 
atemptats del 17 d’agost de 2017
314-13932/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del Jutjat 
de Primera Instància número 10 de Granollers (Vallès Oriental)
314-13933/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del Jutjat 
Mercantil número 2 de Girona
314-13934/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del Jutjat 
Social número 4 de Tarragona
314-13935/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament del Jutjat 
Penal d’Executòries de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-13936/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de la campanya 
«Tancar el dol» del Departament de Justícia el 2022
314-13937/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, empreses o entitats 
que han col·laborat o participat en la campanya «Tancar el dol» del Departament de 
Justícia el 2022
314-13938/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de contracte emprat amb 
les persones, empreses o entitats que han dut a terme la campanya «Tancar el dol» 
del Departament de Justícia el 2022
314-13939/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de cada adjudicació, con-
tracte o factura dels participants en la campanya «Tancar el dol» del Departament 
de Justícia el 2022
314-13940/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que s’ha pagat als expre-
sidents de la Generalitat el 2022
314-13941/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les assignacions tempo-
rals i pensions que s’ha pagat als expresidents del Parlament i llurs familiars el 2022
314-13942/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afron-
tar l’augment dels concursos de creditors el 2022
314-13943/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions, aportacions, ajuts 
o prestacions econòmiques atorgats a l’associació Observa
314-13944/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns als centres pe-
nitenciaris de Catalunya en data del 31 de desembre de 2022
314-13945/13
Formulació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de la xarxa Regions for 
EU Recovery
314-13946/13
Formulació: Josep Rius i Alcaraz, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de l’avantprojecte de 
llei de la caça
314-13947/13
Formulació: Salvador Vergés i Tejero, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista dels informes d’impacte 
mediàtic i xarxes socials fets per les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra
314-13948/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista dels informes de radicalitat 
fets per les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra
314-13949/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis d’impacte del ressò 
mediàtic i xarxes socials que fan els Mossos d’Esquadra
314-13950/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de radicalitat que fan 
els Mossos d’Esquadra
314-13951/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emmagatzematge de la informació 
que recullen els Mossos d’Esquadra per a fer els informes de radicalitat i els d’im-
pacte en mitjans i xarxes socials
314-13952/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de monitoratge utilitzat 
per als informes de radicalitat i d’impacte en mitjans i xarxes socials fets per les 
àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra
314-13953/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement de l’informe de 
les diligències dels Mossos d’Esquadra 854972/2022, en mans del Jutjat d’Instruc-
ció número 4 del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-13954/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix en el marc legal de l’in-
forme de les diligències dels Mossos d’Esquadra 854972/2022, en mans del Jutjat 
d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-13955/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a definir el concepte 
de radical en els informes de radicalitat dels Mossos d’Esquadra
314-13956/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat en l’establiment 
del concepte de radical en els informes de radicalitat dels Mossos d’Esquadra
314-13957/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
en la manifestació de protesta per l’assassinat d’activistes kurdes el 7 de gener a 
Barcelona
314-13958/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoritzacions de llo-
guer de vehicles amb conductor
314-13959/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoritzacions de llo-
guer de vehicles amb conductor concedides des de l’entrada en vigor del Decret 
llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13960/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoritzacions de llo-
guer de vehicles amb conductor prorrogades des de l’entrada en vigor del Decret 
llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13961/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions adminis-
tratives en el lloguer de vehicles amb conductor amb relació al Decret llei 9/2022, 
de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13962/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de lloguer 
de vehicles amb conductor fetes amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures ur-
gents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13963/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’immobilitzacions de 
vehicles de lloguer amb conductor fetes amb relació al Decret llei 9/2022, de mesu-
res urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13964/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que han creat re-
gistres propis de vehicles i serveis amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures 
urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13965/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que fan tasques de 
control i accés al registre de comunicacions dels serveis d’arrendament de vehicles 
amb conductor amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de 
lloguer de vehicles amb conductor
314-13966/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troben el projecte 
de decret que ha de regular l’actuació de les empreses mediadores en la contractació 
de serveis de lloguer de vehicles amb conductor i la modificació del Decret 314/2016, 
pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització 
de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació
314-13967/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que han establert 
algun distintiu específic per als vehicles de lloguer amb conductor amb autorització 
per a serveis urbans amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en ma-
tèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13968/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’autoritza-
ció de lloguer de vehicles amb conductor per a serveis urbans amb relació al Decret 
llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13969/13
Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte BRCAT entre 
Blanes (Selva) i Lloret de Mar (Selva)
314-13970/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de condicionament i 
millorament de la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
314-13971/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
el col·lapse a l’enllaç entre les carreteres N-II i GI-600 a Tordera
314-13972/13
Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la carretera 
C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-13973/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits per a la prolongació de 
la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-13974/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels Mossos d’Esqua-
dra per a reduir l’augment d’agressions al transport públic
314-13975/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
l’ozó troposfèric
314-13976/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels residus de l’abocador 
de Solius, a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
314-13977/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir l’ocupa-
ció il·legal d’habitatges
314-13978/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a posar fi al bar-
raquisme entre el riu Besòs i la carretera de la Roca, a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
314-13979/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels Mossos d’Esqua-
dra per a combatre l’amenaça del terrorisme gihadista
314-13980/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corrupció
314-13981/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per al desen-
volupament i la posada en marxa de les delegacions exteriors el 2023
314-13982/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets de les per-
sones amb discapacitat
314-13983/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar l’acomia-
dament dels treballadors de l’empresa General Electric de Barcelona
314-13984/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reduir el risc sa-
nitari vinculat a l’increment de la importació d’animals vius
314-13985/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a modernitzar el 
tram de la línia 3 de rodalia entre la frontera i la Tor de Querol
314-13986/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les actes de les 
reunions de la taula de diàleg amb el Govern de l’Estat
314-13987/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones trans que 
s’han canviat el nom en les targetes de transport, d’estudiant i de biblioteca del 
2015 ençà
314-13988/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per al desen-
volupament i la posada en marxa de les delegacions exteriors el 2023
314-13989/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament de 
Salut per a tractar la depressió
314-13990/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de l’energia eòlica 
marina al golf de Roses i al golf de Lleó
314-13991/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard del restabliment i el mi-
llorament de la connexió ferroviària amb Perpinyà (Rosselló)
314-13992/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al 
reconeixement de l’oficialitat del català a les institucions europees
314-13993/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte H2Med
314-13994/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir el nombre 
d’empreses i ens públics
314-13995/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i els objectius del llança-
ment del nanosatèl·lit «Menut»
314-13996/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar el sec-
tor dels videojocs
314-13997/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a recuperar el nom-
bre de turistes estrangers
314-13998/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reduir els temps 
d’espera en l’atenció primària
314-13999/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra 
de la Comissaria de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-14000/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
aclarir els presumptes contactes entre les autoritats russes i diversos càrrecs im-
plicats en el procés
314-14001/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Hèlsinki de la 
consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip per a presentar el pla pilot 
de la renda bàsica universal
314-14002/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de pobresa energètica i sobre la quantia dels ajuts per a afrontar l’increment del 
preu de l’energia
314-14003/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis territorials que té pre-
vist de desplegar al Penedès
314-14004/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la seva assistència 
a la cimera hispanofrancesa
314-14005/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra 
de la Comissaria de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-14006/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del pla de xoc per 
a controlar les poblacions de porc senglar
314-14007/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra 
de la Comissaria del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
314-14008/13
Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el conseller d’In-
terior va comparèixer en roda de premsa el 28 de novembre de 2022 per a informar 
sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre acompanyat de l’alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-14009/13
Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Interior va convidar 
tots els alcaldes del Vallès a la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 per a 
informar sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre
314-14010/13
Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de convidar només 
l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) a la roda de premsa del 
28 de novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de trànsit per al pont 
del desembre
314-14011/13
Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del conseller d’Interior 
per a triar Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per a fer la roda de premsa del 
28 de novembre de 2022 relativa a les mesures de trànsit per al pont del desembre
314-14012/13
Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la tria de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental) pel conseller d’Interior per a fer la roda de premsa del 28 de no-
vembre de 2022 relativa a les mesures de trànsit per al pont del desembre respon 
a criteris partidistes i no institucionals
314-14013/13
Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència del Grup de Treball dels 
Mitjans Propis de la Generalitat
314-14014/13
Formulació: Oscar Aparicio Pedrosa, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un document més 
ampli que el Pla estratègic del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 2022-2025 
publicat al web del Departament de Justícia
314-14015/13
Formulació: Oscar Aparicio Pedrosa, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 117
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’implantació del Programa 
d’atenció domiciliària de l’atenció primària i comunitària
314-14016/13
Formulació: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’acre-
ditació de qualificació professional de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya resoltes els darrers cinc anys
314-14017/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida destinada a l’acreditació 
de qualificacions professionals dels pressupostos del 2018 al 2022
314-14018/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses per 
ferida d’arma blanca pel Sistema d’Emergències Mèdiques els anys 2020, 2021 i 2022
314-14019/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts pels Mos-
sos d’Esquadra i per la Policia Local a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 
2021 i el 2022
314-14020/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes que han tingut 
lloc a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 2021 i el 2022
314-14021/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Infraestructu-
res de la Generalitat de Catalunya no ha tornat a fer les obertures de les licitacions 
en actes públics com abans de la pandèmia de covid
314-14022/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya de tornar a fer les obertures de les licitacions en actes 
públics
314-14023/13
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures immediates previstes 
per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar els possibles escenaris de sequera 
dels propers mesos
314-14024/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures a llarg termini previstes 
per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar els possibles escenaris de sequera
314-14025/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla de mesures a 
llarg termini per a afrontar els possibles efectes del canvi climàtic
314-14026/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del Pla terri-
torial sectorial d’habitatge
314-14027/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla zonal de la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Lleida
314-14028/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies del Pla zonal de la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Lleida que s’incorporaran a la xarxa de car-
reteres de la Generalitat
314-14029/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 125
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’incorporació de 
les vies del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida a la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
314-14030/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental) usuaris del CUAP Casernes de Sant Andreu, de Barcelona
314-14031/13
Formulació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses a la 
Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2021
314-14032/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses a la 
Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2022
314-14033/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos a la 
Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2021
314-14034/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos a la 
Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2022
314-14035/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acompanyament que ofereix a les 
persones LGTBI la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI en el canvi de nom 
de la targeta sanitària
314-14036/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als menors que 
acudeixen a un punt de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14037/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de la Xarxa de 
Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14038/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors als punts 
de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14039/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als punts 
de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14040/13
Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat 
en l’elaboració o el finançament de l’informe «Violència institucional en el marc de 
drets sexuals i reproductius»
314-14041/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la participació de la Gene-
ralitat en l’informe «Violència institucional en el marc de drets sexuals i reproductius»
314-14042/13
Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions verbals i 
físiques d’alumnes o familiars d’alumnes a docents de centres públics el 2022
314-14043/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions verbals i 
físiques d’alumnes o familiars d’alumnes a docents de centres públics denunciades 
als Mossos d’Esquadra el 2022
314-14044/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios d’alumnes dels centres 
escolars de Lloret de Mar (La Selva)
314-14045/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de convidar el Consell 
Departamental dels Pirineus Orientals a formar part del Consell de la Mancomunitat 
Cultural per a incentivar els projectes culturals transfronterers
314-14046/13
Formulació: Lluís Puig Gordi, del GP JxCat 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions en el marc del Pacte 
Nacional per la Llengua per a incloure-hi la llengua de signes catalana i sobre el 
desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
314-14047/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir els drets 
de les persones sordes en la vida quotidiana i les gestions davant la manca d’intèr-
prets de la llengua de signes catalana
314-14048/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets de les 
persones sordes davant la manca d’intèrprets de la llengua de signes catalana
314-14049/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que s’havien de fi-
nançar amb les subvencions que l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) 
ha rebutjat
314-14050/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi que coordinarà les ex-
cavacions als jaciments del Pallars Jussà
314-14051/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als jaciments 
arqueològics del Pallars Jussà del rebuig de les subvencions per part de l’Ajunta-
ment d’Isona i Conca Dellà
314-14052/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en la projecció del Museu 
de la Conca Dellà del rebuig de dues subvencions per l’Ajuntament d’Isona i Conca 
Dellà (Pallars Jussà)
314-14053/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el rebuig de subvencions per 
part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) posa en perill el conveni 
amb el Departament de Cultura i la Universitat de Barcelona
314-14054/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en el Museu de la 
Conca Dellà i el Geoparc Orígens del rebuig de subvencions per part de l’Ajunta-
ment d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
314-14055/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat 137
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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 Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per la ficció en 
el marc del nou pla estratègic
322-00167/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 137

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aniversari de la guerra 
d’Ucraïna
322-00168/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 138

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou de Pilar Rahola per la 
seva participació en el programa Preguntes freqüents
322-00169/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 138

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament de l’exercici 
econòmic del 2022 i les previsions pressupostàries per al 2023
322-00170/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 139

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per les sèries 
en català el 2023
322-00171/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 139

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per la ficció en 
la nova etapa de la Corporació
322-00172/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 140

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió dels recursos 
humans a la Corporació
322-00173/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 140

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el dany que les paraules insultants i els comportaments indecorosos fan a la 
reputació de TV3
323-00229/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 141

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les excuses demanades pels responsables del programa de TV3 Planta baixa 
a Carles Puigdemont per la cançó que va sonar mentre sortia la seva imatge
323-00230/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 141

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les produccions de la Corporació en els Premis Gaudí
323-00231/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 142

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
el projecte Antàrtida
323-00232/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 142

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
l’impuls dels Premis Sonor
323-00233/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 143
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els fets ocorreguts en el programa Planta baixa el 12 de gener de 2023
323-00235/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 143

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
323-00236/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 144

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el lideratge de TV3 durant el 2022
323-00237/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 144

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de Nadal
323-00238/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 145

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les veus d’especialistes i l’equilibri informatiu a la televisió
323-00239/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 145

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els pòdcasts de l’emissora
323-00240/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 146

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
les tertúlies i les veus d’especialistes a la ràdio
323-00241/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 146

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a convidar polítics en actiu a les tertúlies de TV3
323-00242/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 147

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els protocols per a fer front a les agressions sexuals
323-00243/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 147

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de TV3
323-00244/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 148

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de l’extrema dreta en els informatius
323-00245/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 148

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats pel 
problema de descoordinació que hi va haver en el programa de TV3 Planta baixa 
del 12 de gener de 2023
325-00099/13
Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 149
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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 la situació 
de la sanitat pública
310-00437/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del sistema educatiu
310-00438/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de 
pressupostos
310-00439/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
310-00440/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
consideracions de la vicepresidència respecte a la situació dels 
serveis públics
310-00441/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes per a garantir el dret 
d’empadronament
310-00442/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova 
convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
310-00443/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció exterior
310-00444/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00445/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’ensenyament
310-00446/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
sostenibilitat del sistema de salut
310-00447/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets 
sexuals i reproductius de les dones
310-00448/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió 
d’emergències del Pirineu
310-00449/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a 
les empreses culturals
310-00450/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la previsió d’executar l’acord pressupostari relatiu al 
sistema de salut per mitjà de decret llei i la modificació de crèdit
317-00250/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre el seu comportament institucional en la cimera 
hispanofrancesa
317-00251/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’estat dels serveis públics i la convocatòria de llocs de 
treball per a persones amb situació administrativa irregular
317-00252/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la importància d’ésser president de la Generalitat i la seva 
participació en la cimera hispanofrancesa
317-00253/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els objectius de la seva assistència a la cimera 
hispanofrancesa i els resultats obtinguts
317-00254/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023
317-00255/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la continuïtat del seu govern davant el retrocés en els eixos 
nacional, socioeconòmic i institucional
317-00256/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures per a fer avançar Catalunya
317-00257/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
selecció dels participants de diversos programes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-12562/13

Proponent: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-12562/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-12563/13 i 314-
12564/13.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En relació amb el Programa ADA, les persones destinatàries de les subvencions 
són dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de 
menys de 30.000 habitants i que, a més, han de complir també amb els requisits re-
collits a la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre.

Aquesta base 6 determina que les persones destinatàries han de complir els re-
quisits següents:

– Ser, prioritàriament, persones treballadores demandants d’ocupació no ocupa-
des (DONO).

– Les persones han de estar domiciliades a Catalunya i inscrites al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són perso-
nes treballadores en situació d’atur, com si són ocupades.

– Des del SOC es fomentarà la participació d’alumnes que presentin una major 
dificultat en la incorporació al mercat de treball i la igualtat d’oportunitats home-do-
na envers l’ocupació.

És responsabilitat de l’entitat beneficiària comprovar que les persones candidates 
compleixen el perfil d’entrada que determina el programa formatiu de referència i, 
en cas d’especialitats de certificats de professionalitat, el que determinen els reials 
decrets que les regulen.

Abans d’iniciar el procés de selecció de l’alumnat, les entitats han de contactar 
amb les oficines de Treball per tal d’establir criteris de selecció dels perfils d’entrada 
de l’alumnat, formes de derivació i comunicació del resultat de la selecció.

En el Programa de Suport a les dones rurals i urbanes, els requisits i criteris per 
a la selecció de les dones participants estan regulats a les bases 8 i 14 de l’Ordre 
EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al finançament del «Programa de suport a les 
dones en els àmbits rural i urbà», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Es consideren destinatàries d’aquest programa les dones desocupades inscrites 
com a demandants d’ocupació al SOC residents, preferentment, en municipis de 
menys de 5.000 habitants. També hauran de tenir un mínim de 16 anys en el mo-
ment de la seva incorporació al programa i necessitar qualificació o requalificació 
formativa professional.



BOPC 481
31 de gener de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 26

Les entitats beneficiàries podran sol·licitar a l’oficina de Treball corresponent les 
persones demandants d’ocupació que participaran al programa, d’acord amb els cri-
teris generals establerts en la Resolució de convocatòria. Les entitats beneficiàries 
podran participar en el procés de selecció en els termes que s’estableixin en la con-
vocatòria. En qualsevol cas, les persones que participin al programa hauran d’estar 
prèviament inscrites com a demandants d’ocupació a l’oficina de Treball.

En el Programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en si-
tuació de vulnerabilitat, les persones destinatàries són les que recull la base 6 de 
l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre. Per a la convocatòria de 
2022 els col·lectius de persones destinatàries i els seus requisits específics són els 
següents:

a) TRANS (Persones trans*): Persones que no s’identifiquen amb el gènere que li 
va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè 
se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de 
gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d’estar en situació d’atur 
inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

b) DLLD (Persones en situació de desocupació de llarga durada): Persones en 
situació de desocupació durant dotze mesos en un període de 18 mesos, de forma 
continuada, o no, i inscrites al SOC com a DONO.

c) DONA: dones en situació d’atur inscrites al SOC com a DONO que es trobin 
en una de les situacions següents:

– Dones en situació de violència masclista.
– Dones monoparentals.
– Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació 

per lloc de procedència, ètnia, religió i altres).
L’entitat beneficiària ha d’adreçar a l’oficina de Treball les persones preseleccio-

nades que no estiguin inscrites o que la seva demanda d’ocupació no estigui activa 
per tal que s’inscriguin i/o regularitzin la demanda.

Les persones destinatàries han de complir els requisits de col·lectiu i el requisit 
d’estar en situació de demandants d’ocupació no ocupades el dia immediatament 
anterior a la data d’inici de la contractació laboral.

El procediment per a la selecció de les persones destinatàries per a tots els col-
lectius previstos són els recollits a la base 7.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 
de 9 de setembre. En el procediment de selecció descrit a la base 7.1.2 de l’annex 
1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, l’oficina de Treball comprova els re-
quisits d’inscripció com a DONO i l’entitat beneficiària comprova els requisits de 
col·lectiu. En el procés de selecció i d’acord amb l’article 34 del Reial decret legis-
latiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació, 
en el seu apartat 1, els processos d’intermediació s’han de prestar d’acord amb els 
principis d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, la no-discriminació, i s’ha 
de garantir la plena transparència en el seu funcionament.

En el Programa Treball i Formació línia Dona, la selecció de les dones parti-
cipants està recollida a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de la línia DONA.

El procediment de selecció és realitza mitjançant les oficines de Treball les quals 
derivaran dones que compleixin els requisits especificats a la resolució de convoca-
tòria i l’entitat haurà d’escollir entre les persones enviades. Amb aquest sistema de 
selecció es pretén garantir el principi d’igualtat, objectivitat i d’oportunitats.

Les persones destinatàries, en aquest cas, son les dones en situació d’atur que es 
trobin en una de les situacions següents:

– Les dones en situació d’atur inscrites com a DONO, en situació de violència 
masclista. Tenen caràcter preferent les dones que siguin mares de famílies mono-
parentals.
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– Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de 
prestació per desocupació. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur 
de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com 
a DONO, com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presen-
tació de la corresponent oferta d’ocupació. En aquest apartat, es prioritzen les dones 
de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la 
cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat 
ordinària de jubilació.

La selecció de les persones destinatàries del Programa Treball i Formació per 
a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència mas-
clista està regulat a la base 7.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de se-
tembre. En el procediment de selecció descrit a la base 7.1.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, l’oficina de Treball comprova els requisits d’ins-
cripció com a DONO i l’entitat beneficiària comprova els requisits de col·lectiu.

En el procés de selecció i d’acord amb l’article 34 del Reial decret legislatiu 
3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació, en el 
seu apartat 1, els processos d’intermediació s’han de prestar d’acord amb els prin-
cipis d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, la no-discriminació, i s’ha de 
garantir la plena transparència en el seu funcionament.

En relació amb la pregunta 314-12563/13, d’acord amb la normativa de protec-
ció de dades, no és possible facilitar aquesta informació. En tot cas, aquestes línies 
d’actuació, com la resta de polítiques actives d’ocupació, no discriminen en funció 
del nom, de la nacionalitat o el país d’origen de la persona participant, sinó que l’ob-
jectiu és fomentar la inserció sociolaboral de les persones en una situació de major 
vulnerabilitat.

L’estat del diferents programes és el següent:
Programa ADA: Les actuacions d’aquest programa van a càrrec dels programes 

acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de 
Treball i Economia Social, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, destinats a l’execució de projectes d’inversió en el marc del component 
19 «Pla Nacional de Competències Digitals» i el component 23 «Noves Polítiques 
Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» recollits en el Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència.

S’han publicat dues convocatòries per un import total de 19.414.184 euros, una 
anticipada publicada a finals de l’any 2021 i una altra que es va publicar al setembre 
del 2022. D’aquest import, 2.215.200 euros es varen atorgar a la convocatòria antici-
pada i els 17.198.984 euros restants s’han convocat aquest setembre i resten pendents 
d’atorgament. L’import pagat actual és de 1.310.400 euros.

Programa de Suport a les dones rurals i urbanes: Les actuacions d’aquest pro-
grama van a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupa-
ció i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social, crèdits finançats 
amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l’execució de projectes 
d’inversió en el marc del component 19 «Pla Nacional de Competències Digitals» 
i el component 23 «Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, 
resilient i inclusiu» recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’import de la primera convocatòria de 2022 és de 7.770.729,00 euros. L’import 
reservat és de 2.819.200,00 euros. El pressupost atorgat és de 2.322.965,00 euros i 
l’import pagat actual és de 1.858.372,00 euros. El pressupost de la segona convo-
catòria de 2022 és de 4.951.529,00 euros. Actualment està en tràmit d’atorgament.

Programa Treball i Formació línia Dona, línia TRANS*, DLLD i DONA: Les 
actuacions van a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocu-
pació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social.

L’import convocat és de 15.000.000 euros d’acord amb la Resolució EMT/3398/2022, 
de 25 d’octubre, per la qual s’amplia l’import màxim previst a la Resolució 
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EMT/2340/2022, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 
del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació 
de vulnerabilitat. Actualment està en tràmit d’atorgament.

Treball i formació Dona: Les actuacions van a càrrec dels programes acordats 
en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i 
Economia Social.

L’import convocat és de 13.000.000€. Actualment està en tràmit d’atorgament.
Programa Treball i Formació: inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en 

situació de violència masclista: Les actuacions previstes van a càrrec del pressupost 
del Pacte d’Estat de Violència de Gènere que es troba en la Resolució d’1 de març de 
2022, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

El pressupost és de 400.000 euros i actualment està en tràmit d’atorgament.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades dels 
participants de diversos programes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
314-12563/13

Proponent: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12562/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les 
despeses i els ingressos del pressupost de diversos programes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
314-12564/13

Proponent: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12562/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
societats del grup empresarial Avançsa
314-12565/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-12565/13, conjuntament amb les iniciatives amb número de tramitació 314-
12566/13 fins 314-12588/13:
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Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les societats que, a data d’avui, formen part del part del grup Avançsa, amb el 
percentatge de participació, són les relacionades en quadre adjunt: 

Nom de l’empresa % de participació 

Comercial de la Forja, SA 100,00% 
Creapolis, Parc de la Creativitat, SA 11,91% 
IDIADA, AT 20,00% 
Circuits de Catalunya, SL 26,89% 

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de reestruc-
turació durant l’any 2020, es va produir únicament el desembors del segon tram, per 
import de 800.000 € del préstec atorgat a l’empresa Gomà Camps, SAU per import 
de 2.000.000 €.

El 3 de novembre de 2020, mitjançant Acord de Govern, la línia de reconversió/
reestructuració passa a denominar-se Línia de reactivació Post-Covid-19.

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de reestructuració durant 
l’any 2021 són: 

Línia Reactivació Post Covid-19 2021 

Centre d’Activitats Físiques, SA 2.113.400,00 
Manufactura Moderna de Metales, SA 1.800.000,00 
Masia Vallformosa, SL 2.000.000,00 
Nogebus, SL 1.300.000,00 

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de reestruc-
turació durant l’any 2022 i fins a la data, són:

Línia Reactivació Post Covid-19 2022 

Aluminera Extrusión, SA 1.200.000,00 

El 21 de juny de 2022, mitjançant Acord de Govern, la línia de Línia de reactiva-
ció Post Covid-19 passa a denominar-se Línia de Reactivació Industrial.

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a quines inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Innova 
Global durant l’any 2020, aquestes són: 

Línia Innova Global 2020 

Digital Legends, SL 500.000,00 
Neos Surgery, SL 1.000.000,00 

Addicionalment es van fer els segons desemborsaments d’operacions aprovades 
l’any 2019: 
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Línia Innova Global Import préstec 2n desembors 2020 

Ulabox, SL 1.000.000,00 300.000,00 
Broomx Technologies, SL 1.000.000,00 500.000,00 
Ledmotive Technologies, SL 500.000,00 158.000,00 

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Inno-
va Global durant els anys 2021 i 2022 fins a la data, informar que els fons d’aquesta 
línia es trobaven esgotats en tots dos exercicis i, per tant, no s’ha dut a terme cap 
inversió.

Pel que fa a les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Innova 
Creixement durant l’any 2020, són: 

Línia Innova Creixement 2020 

Validated ID, SL 500.000,00 
Nexiona Connectocrats, SL 500.000,00 
Psico Smart Apps, SL 500.000,00 

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Innova 
Creixement durant l’any 2021, són: 

Línia Innova Creixement 2021 

Agroptima, SL 500.000,00 
Quside Technologies, SL 1.000.000,00 
The Social Coin, SL 500.000,00 
Blumeran Technology, SL 1.500.000,00 

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les inversions (empresa i import), realitzades en la línia de Innova 
Creixement durant l’any 2022 i fins a la data, aquestes són: 

Línia Innova Creixement 2022 

Blooming Experience, SL 2.000.000,00 
Stockcrowd Fanraising, SL 300.000,00 
Coffee is Incapto, SL 800.000,00 

El projecte Coffe is Incapto, SL es va autoritzar per 1 M€: No obstant, resta pen-
dent un segon desembors d’acord amb uns objectius a complir.

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 

En relació amb les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Innova 
Energy Tech durant l’any 2020 i 2021, són: 

Línia Innova Energy Tech 2020 

Reby Rides, SL 2.000.000,00 

El projecte Reby Rides, SL es va autoritzar per 2 M€ l’any 2020, tot i que el de-
sembors va ser en dos trams, el 2020 per import de 1,5 M€ i la resta al 2021.

Aquesta informació també està disponible al següent enllaç del portal dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya. 
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Pel que fa a les inversions (empresa i import) realitzades en la línia de Innova 
Energy Tech durant l’any 2022 i fins a la data, informar que no s’ha formalitzat cap 
projecte fins a la data.

En relació amb les persones que van formar part del seu Consell d’Administració 
durant el 2020, i quines foren les retribucions percebudes per cadascun d’ells, per 
tots els conceptes, es detalla en el quadre següent: 

Nom Càrrec 

Ramon Tremosa Balcells President 
Jordi Cabrafiga Macias Vocal 
Joaquim Ferrer Tamayo Vocal 
Lluís Juncà Pujol Vocal 
Francesc Sutrias Grau Vocal 
Maria Matilde Villaroya Martinez Vocal 
Antoni Guillen i Vidal Secretari no conseller 

Aquestes persones no reben cap retribució per part d’Avançsa; únicament el Se-
cretari del Consell d’acord amb els serveis prestats i en el marc de la licitació per la 
contractació dels serveis jurídics de l’entitat.

Aquesta informació es va actualitzant tant en la pàgina web d’Avançsa com en el 
portal del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les persones que van formar part del seu Consell d’Administració 
durant el 2021, i quines foren les retribucions percebudes per cadascun d’ells, per 
tots els conceptes, es detalla en el quadre següent: 

Nom Càrrec 

Roger Torrent i Ramió President 
Oriol Sagrera i Saula Vocal 
Albert Castellanos i Maduell Vocal 
Natàlia Mas i Guix Vocal 
Josep Solà i Font Vocal 
Ferran Rodero i Tomas Vocal 
Antoni Guillen i Vidal Secretari no conseller 

Aquestes persones no reben cap retribució per part d’Avançsa; únicament el Se-
cretari del Consell d’acord amb els serveis prestats i en el marc de la licitació per la 
contractació dels serveis jurídics de l’entitat.

Aquesta informació es va actualitzant tant en la pàgina web d’Avançsa com en el 
portal del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les persones que van formar part del seu Consell d’Administració 
durant el 2022, i quines foren les retribucions percebudes per cadascun d’ells, per 
tots els conceptes, a data d’avui, dir que fins el 25 d’octubre son les mateixes que al 
llarg del 2021. A partir d’aleshores el formen: 

Nom Càrrec 

Roger Torrent i Ramió President 
Oriol Sagrera i Saula Vocal 
Albert Castellanos i Maduell Vocal 
Josep Maria Aguirre i Font Vocal 
Josep Maria Sánchez i Pascual Vocal 
Antoni Guillen i Vidal Secretari no conseller 

Pel que fa a la situació de la venda de la societat Comforsa, a data d’avui, dir que 
la venda es troba aturada.

En relació amb els pagaments realitzats a la societat Management Outplacement 
Administration, SA, conseqüència de la venda de la societat Comforsa, d’acord amb 
la licitació AVAN-2019-00001 Contracte de serveis d’assessorament financer pel 
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procés d’alienació de la societat participada Comercial La Forja, SA, l’import d’ad-
judicació va ser de 141.550 euros (IVA exclòs), tot i que la quantitat realment liqui-
dada ha estat 68.510,20 euros.

Pel que fa les inversions en capital d’altres entitats a 31 de desembre de 2021, 
d’acord amb el model del quadre numero 8 que apareix a l’informe esmentat, s’ad-
junta el quadre següent: 

Voz Telecom Sistemas, SL 2013 7,51% 776.550 €  1.035.400 € Fusió Invertec – 
Era Biotech, SA (En liquidació) 2013 2,68% 309.135 € 309.135 € 0 € Fusió Invertec – 
Tractament Metropolità de Fangs, SL 2014 4,97% 673.189 €  673.189 € Cessió ICAEN 673.189 € 
Serveis d’incineració de Residus 
Urbans, SA 2014 5,00% 296.355 €  296.355 € Cessió ICAEN 296.355 € 
Societat Catalana de Petrolis, SA 2014 5,00% 224.006 €  224.006 € Cessió ICAEN 224.006 € 
Termosolar Borges, SL 2014 5,00% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Districlima, SA 2015 5,00% 1.004.894 €  1.004.894 € Cessió ICAEN 1.004.894 € 
Societat Eòlica de l’Enderrocada, SA 2015 10,00% 375.032 €  375.032 € Cessió ICAEN 375.032 € 
Molins Energia, SL 2015 8,07% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Parc Eòlic Baix Ebre, SA 2015 25,33% 167.585 €  167.585 € Cessió ICAEN 167.585 € 
SA de valoritzacions Agroramaderes, 
SA en liquidació 2015 10,00% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Biomassa de les terres de l’Ebre, SA 
(Inactiva) 2015 15,00% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Combustibles ecologics catalans, SA 
(en liquidació) 2015 25,00% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Megafram AIE (Inactiva) 2015 10,00% 0 €  0 € Cessió ICAEN 0 € 
Rencat AIE (Inactiva) 2015 8,82% 7.212 € 2.820 € 4.392 € Cessió ICAEN 4.392 € 
Suceram Energia Eléctrica AIE (en 
liquidació) 2015 10,00% 47 €  47 € Cessió ICAEN 47 € 
   3.834.005 € 311.955 € 3.780.899 €  2.745.500 € 

Pel que fa el saldo comptable actual del crèdit concedit a la societat Unipost, 
SAU, El préstec està actualment 100% provisionat amb valor zero.

Pel que fa a la persona que va ocupar el càrrec de director general d’aquesta so-
cietat durant el 2020, aquest va ser el senyor Josep Solà i Font amb una retribució de 
92.424,03 euros bruts l’any.

Pel que fa a la persona que va ocupar el càrrec de director general d’aquesta so-
cietat durant el 2021, fins l’1 de juny de 2021 va ser el Sr. Josep Solà i Font i a partir 
del 15 de juliol de 2021 va ser el Sr. Josep Maria Vilarrúbia i Tapia amb una retri-
bució ambdós de 93.475,06 euros bruts l’any.

La relació de la plantilla total en l’actualitat i les seves categories professionals 
és la següent: 

Càrrec Grup Nivell Nombre persones 

Director/a general 1 1 1 
Responsable d’Àrea Administració i Finances 1 1 1 
Cap de Projectes 1 1 2 
Tècnic analista financer 1 1 1 
Tècnic en assessorament legal 1 1 1 
Tècnic administratiu de primera 2 5 1 
Total personal   7 

Finalment, informar que la despesa total de personal pel que fa a l’any 2020 va 
ser de 335.094,42 euros en concepte de nòmines i 76.204,04 euros en concepte de 
Seguretat Social, i pel que fa a l’any 2021 de 316.977,00 euros en concepte de nò-
mines i 68.254,59 euros en concepte de Seguretat Social.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
reestructuració de l’empresa Avançsa el 2020
314-12566/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
reestructuració de l’empresa Avançsa el 2021
314-12567/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
reestructuració de l’empresa Avançsa el 2022
314-12568/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Global de l’empresa Avançsa el 2020
314-12569/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Global de l’empresa Avançsa el 2021
314-12570/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Global de l’empresa Avançsa el 2022
314-12571/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Creixement de l’empresa Avançsa el 2020
314-12572/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Creixement de l’empresa Avançsa el 2021
314-12573/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Creixement de l’empresa Avançsa el 2022
314-12574/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Energy Tech de l’empresa Avançsa el 2020 i el 2021
314-12575/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la 
línia Innova Energy Tech de l’empresa Avançsa el 2022
314-12576/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
formaven part del Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 
2020 i llurs retribucions
314-12577/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
formaven part del Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 
2021 i llurs retribucions
314-12578/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
formen part del Consell d’Administració de l’empresa Avançsa el 
2022 i llurs retribucions
314-12579/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de la 
societat Comforsa per l’empresa Avançsa
314-12580/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
de l’empresa Avançsa a la societat Management Outplacement 
Administration arran del contracte de venda de la societat Comforsa
314-12581/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions de 
l’empresa Avançsa en el capital social d’altres entitats en data del 31 
de desembre de 2021
314-12582/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el saldo comptable 
del crèdit concedit per l’empresa Avançsa a la societat Unipost
314-12583/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que 
ocupava el càrrec de director general de l’empresa Avançsa el 2020 i 
les seves retribucions
314-12584/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que 
ocupava el càrrec de director general de l’empresa Avançsa el 2021 i 
les seves retribucions
314-12585/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i les 
categories professionals de l’empresa Avançsa
314-12586/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de 
personal de l’empresa Avançsa el 2020
314-12587/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de 
personal de l’empresa Avançsa el 2021
314-12588/13

Proponent: Andrés Bello Sanz, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12565/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de 
subvencions per als centres especials de treball
314-12643/13

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb cinc altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12643/13 us in-
formo del següent:

En relació amb el punt 1, tal com s’estableix a la Resolució EMT/1990/2022, de 
21 de juny, les fonts de finançament de les subvencions destinades al foment de la 
integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de 
treball, per a l’any 2022, són els Fons REACT del programa operatiu del FSE a Ca-
talunya i fons propis del Departament d’Empresa i Treball.

En relació amb el punt 2, dels recursos atorgats a Catalunya, pel que fa al De-
partament d’Empresa i Treball, en el marc de l’Eix 3, oportunitats d’ocupació, s’han 
assignat als programes següents:

– Programes per a la inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat 
protegit (centres especials de treball).

– Programa de realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció 
laboral de col·lectius en risc o en situació d’exclusió per part de les empreses d’in-
serció.

– Mesures actives d’inserció per a persones en risc d’exclusió social i per a per-
sones perceptores de la renda garantida de ciutadania i/o IMV.

– Incentius a la contractació i manteniment de persones amb discapacitat en cen-
tres especials de treball i a l’empresa ordinària.

– Programa Joves en pràctiques
– Foment de la incorporació al mercat de treball de persones de 30 anys o més. - 

Programa Noves oportunitats
– Programa 30 Plus
– Programa d’orientació professional i inserció laboral de les persones amb dis-

capacitat en l’empresa ordinària.
– Inserció laboral de persones perceptores de la Renda Garantida de ciutadania 

o l’ingrés mínim vital, així com de persones amb discapacitat per part d’empreses 
del mercat ordinari.

– Foment de la contractació per al desenvolupament industrial
– Foment de la contractació per a la jornada de 4 hores
– Foment de l’ocupació i de la contractació de persones joves i en situació d’atur.
En relació amb el punt 3, el motiu és degut a les modificacions aprovades al Re-

ial Decret 818/2021 pel qual es regulen els programes d’activació per a l’ocupació 
del Sistema Nacional d’Ocupació que han obligat a adequar les normatives autonò-
miques.

Els objectius dels nous canvis són la millora administrativa. La nova mesura 
preveu la justificació per mòduls, fet que facilita la tramitació per als CET, en tant 
que simplifica els tràmits i la presentació de documentació. I també mantenir i po-
tenciar el model d’inserció laboral de les persones amb discapacitat de Catalunya, 
millorant-ne l’atenció i la inserció de les persones treballadores, especialment de les 
persones amb especials dificultats dels centres especials de treball i a la empresa 
ordinària.
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En relació amb el punt 4, les actuacions subvencionables són les que preveuen 
les bases 1 i 2 de l’annex 3 de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, que han de ser 
desenvolupades per personal especialitzat que disposi del perfil i que s’estableix a la 
base 3 d’aquest annex.

En relació amb el punt 5, s’han previst aquestes dificultats i, per això, s’inclouen 
mesures de transitorietat en l’any en curs. Per donar suport a aquesta transitorietat, 
per exemple, s’ha aprovat una mesura extraordinària per la qual, el mes de juliol, 
han percebut el 100% de la subvenció la línia 1 de tot l’exercici.

En relació amb el punt 6, les bases reguladores de les subvencions per a actua-
cions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres 
especials de treball es van començar a treballar amb el COCARMI el mes d’octubre 
de 2020. S’han mantingut al voltant de 12 reunions per tal d’intercanviar opinions i 
treballar el contingut d’aquestes bases.

Aquests espais d’intercanvi amb les entitats han permès, d’una banda, copsar de 
forma directa les problemàtiques del col·lectiu; per l’altra, conèixer les afectacions 
que ha patit com a conseqüència del context econòmic i social durant i amb poste-
rioritat a la pandèmia de la COVID i, de l’altra, tractar tots els elements essencials 
d’aquestes noves bases reguladores.

Pel que fa al punt 7, l’article 11 de la convocatòria estableix en el seu apartat 1 
que l’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió d’aquestes 
subvencions es regula a la base 9.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 
de juny.

Finalment, pel que fa al punt 8, l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, a la base 
2 preveu una previsió dels percentatges a subvencionar en properes convocatòries 
i, per tant, l’any vinent, també. Aquests percentatges dependran en la seva majoria 
del que arribin de fons estatals i si aquesta distribució es fa en relació al nombre de 
treballadors discapacitats en CET que té cada comunitat autònoma.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llits de 
residències geriàtriques que gestiona per mitjà del Grup Mutuam
314-12702/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12702/13 a 314-
12704/13, 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.

Us informem que tenim constància de 55 places en règim de concert social i 517 
places pròpies de la Generalitat de Catalunya gestionades pel Grup Mutuam, distri-
buïdes segons la taula següent: 
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Nom establiment Municipi Règim Places

Residència geriàtrica La Creueta Sabadell Concert social 55
Font Florida Barcelona Gestió delegada 88
Jaume Nualart Cornellà Gestió delegada 72
Mercat de Guinardó Barcelona Gestió delegada 99
Molí (Via Favència) Barcelona Gestió delegada 100
Rubí (Lepant) Rubí Gestió delegada 90
Sant Cugat Sant Cugat Gestió delegada 68

El pressupost es determina pel nombre de places que reben finançament públic i 
el preu de la cartera de serveis i l’ocupació. Pel 2022, el pressupost de la facturació 
ordinària fou de 12.960.000 euros.

El Departament de Drets Socials exigeix als centres el compliment de les ràtios 
de presència dels professionals mèdics, segons el plec de clàusules tècniques de cada 
residència. En el cas de les residències del Grup Mutuam abans citades, aquesta rà-
tio és la següent: 

Nom establiment Hores anuals

Font Florida 880
Jaume Nualart 720
Mercat de Guinardó 990
Molí (Via Favència) 1000
Rubí (Lepant) 900
Sant Cugat 680

Barcelona, 10 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
pressupostada el 2022 per a la gestió de llits de residències 
geriàtriques del Grup Mutuam
314-12703/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12702/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges contractats per al control mèdic dels pacients de les 
residències geriàtriques gestionades per mitjà del Grup Mutuam
314-12704/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12702/13.



BOPC 481
31 de gener de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 41 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les residències 
geriàtriques intervingudes el 2020 i el 2021
314-12705/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12705/13 a 314-
12707/13, 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.

Us annexem un document amb el llistat de residències intervingudes, així com el 
període en què ho han estat i quina és la seva situació actual, desglossant si la gestió 
va retornar a l’entitat d’origen (i quina és aquesta entitat), si es va atorgar a una nova 
gestora, si es produí el tancament del servei, o si es troben en procés de tancament/
pendents de canvi d’entitat gestora.

En tots els casos, la intervenció va ser per motiu de la gestió sanitària derivada 
de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Annex

Residències intervingudes anys 2022-2021

Residència Població 
Entitat gestora 
inicial 

Entitat gestora 
durant la 
intervenció 

Data 
intervenció 

Final 
intervenció 

Situació 
a 24.10.22 

Residencia Ballús Valls Ballús, SL Fundació Vilaniu 25.3.2020 1.5.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Ca 
N’Amell- Canvi de nom 
a Vila Clavel·lina  

Premià de 
Mar 

Domus VI. 
Geriatros, SAU

 16.4.2020 01.10.2020 Nova gestora: 
L’Onada Consorci Sanitari 

del Maresme 
17.4.2020 

L’Onada 1.8.2020 

Residència d’Avis  
Casa de Repòs Verge 
de Salut i Sant Camil 

Vilanova 
del Vallès 

Fundació Privada 
Verge de la Salut i 
Sant Camil 

STS Gestió de 
Serveis Sòcio - 
sanitaris, SL 

16.4.2020 10.07.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residencia Marvi Park Barcelona Line Investment Fundació Privada 
Vella Terra

9.4.2020 24.7.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Nostrallar  Els Pallaresos Fundació Catalana 
Privada de Suport a 
la Gent Gran 

STS Gestió de 
Serveis Sòcio - 
sanitaris, SL 

14.4.2020 1.8.2020 Nova gestora: 
Sophos gestió, 
SL 

Hotel Residència Prat  Tona Hotel Prat i 
residència  

OHL Servicios 
Ingesan 

4.4.2020 1.10.2020 Nova gestora: 
Arrel espacios, 
SL 

Residencia Sant Adrià Sant Adrià del 
Besós 

Residència Sant 
Adrià  

Fundació Consorci 
de Salut i Social 
de Catalunya 

31.3.2020 5.8.2020 Tancament  del 
servei 

Residència Ullastrell Ullastrell Apaser Residencial, 
SL 

Fundació 
Vallparadís 

16.4.2020 16.7.2020 Tancament  del 
servei 

Fascicle segon
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Residència Població 
Entitat gestora 
inicial 

Entitat gestora 
durant la 
intervenció 

Data 
intervenció 

Final 
intervenció 

Situació 
a 24.10.22 

Residència Municipal 
Sant Cebrià 

Tiana Brofar, 
Concesiones y 
Servicios, SL 

Badalona Serveis 
Assistencials, SA. 
Canvi a Fundació 
Vella Terra 

21.4.2020 15.9.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Bertran 
i Oriola 

Barcelona Eulen Germanes 
Hospitalàries del 
Sagrat Cor de 
Jesús 

27.4.2020 16.7.2020 Nova gestora: 
Pere Mata 

Residència Mossèn 
Vidal i Aunós 

Barcelona Eulen Fundació Privada 
Vella Terra 

5.5.2020 16.7.2020 Nova gestora: 
L’onada 

Residència i Llar 
Sardà i Salvany

Sabadell Hermanitas de 
los Ancianos 
Desamparados 

Corporació 
Sanitària Parc 
Taulí 

14.5.2020 27.7.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Salarich-
Calderer 

Bagà Fundació 
Residència 
Salarich-Calderer 

STS Gestió de 
Serveis Sòcio - 
sanitaris, SL 

24.5.2020 5.8.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residencial Sant 
Sebastià

Alcarràs Grup Caberol de 
Serveis 

Gestió Serveis 
Sanitaris 

31.7.2020  21.8.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Calafell 
Park Residencial 

Calafell Calafell Park. 
Adquisición, 
Conservación y  
Explotación de 
Bienes Inmuebles, 
Acebi, SL 

Fundació Privada 
Sociosanitària 
santa 
Tecla Tarragona 

1.10.2020 15.10.2020 Nova gestora: 
Mimara 
Residencial, SL 

Llar Mare Marcel·lina Verdú Hermanitas de los 
Pobres de San 
Pedro Claver 

Associació 
Benestar i 
Desenvolupament 
(ABD)  

22.10.2020 16.11.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Les Vinyes Falset Corfalin, SL STS, Gestió de 
Serveis Socio-
sanitaris, SL 

19.10.2020 10.12.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Mini-residència 
Geriàtrica de Bellver 
de Cerdanya 

Bellver de 
Cerdanya 

Ajuntament 
de Bellver de 
Cerdanya 

Fundació Hospital 
de Puigcerdà 

19.10.2020 07.11.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Minipark Pineda Grup Avebar 
Geriàtrics, SL 

Acurat 28.10.2020  En procés de 
tancament 

Templis Atlantis Cubelles Residencia Templis 
Atlantis, SLU 

STS Gestió de 
Serveis Socio-
sanitaris, SL 

29.10.2020 12.1.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

La Teva Llar Lleida La teva Llar SLU Sant Joan de 
Deu de Terres de 
Lleida 

28.10.2020 12.11.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Itaca Fortuny Reus Itaca Fortuny, SL STS Gestió de 
Serveis Socio-
sanitaris, SL 

1.11.2020 27.11.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residencial El 
Colomer 

La Bisbal del 
Penedès 

Residencial El 
Colomer, SL 

Mutual Gestión 
Integral 

13.11.2020 17.12.2020 Retorn a 
l’entitat d’origen 

La Llar de l’Hotel 
Maricel Tercera Edat

Canet de Mar Romà i Serra, SL Suara Serveis, 
SCCL  

16.11.2020 01.04.202 Tancament del 
servei 

Cugat residencial Vilanova i la 
Geltrú 

Cugat residencial, 
SL 

Germanes 
Hospitalàries 
Hospital Mare de 
Deu de la Mercè 

26.11.2020 12.2.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen  

Residència  Barcino Vallirana Alex Augusta SL STS Gestió de 
Serveis Socio-
sanitaris, SL 

30.11.2020 01.01.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 
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Residència Població 
Entitat gestora 
inicial 

Entitat gestora 
durant la 
intervenció 

Data 
intervenció 

Final 
intervenció 

Situació 
a 24.10.22 

Residencia geriàtrica 
Sant Hospital de 
Tremp 

Tremp Fundacio Sant 
Hospital de Tremp. 
Fundació Fiella 

Gestió de 
Serveis Sanitaris 

28.11.2020  Pendent canvi 
entitat gestora 

Sant Joan de 
Deu de Terres de 
Lleida 

8.1.2021 En procés de 
tancament 

Llar d’Avis Cal Garret Sant Fost de 
Campsentelles 

Llar d’Avis Cal 
Garret, SL 

Suara Serveis, 
SCCL

16.12.2020 24.03.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Centro Evangélico 
Fieide de Asistencia a 
la Tercera Edad 

Reus Centro Evangélico 
Fieide de Asisten cia 
a la Tercera Edad 

Sagessa, SA 8.1.2021 27.1.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Les Alzines Tarragona Baston de Oro 
(Mayorex, SL) 

Fundació 
Vallparadís 

14.1.2021 26.02.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Els 
Josepets 

Vilanova i la 
Geltrú 

Assistència Integral 
Social i Sanitària 
AISSA 

STS Gestió de 
Serveis Socio-
sanitaris, SL 

25.1.2021 06.03.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residencia Sant 
Josep-Malpartit 

Alpicat unagranfamilia2014, 
SL

ABD Associació 
Benestar i 
Desenvolupament 

25.1.2021 22.02.2021 Retorn entitat 
d’origen 

Residencia Hermanas 
del sagrado Corazon de 
Jesus y Santos Ángeles  

Barcelona Hermanas del 
SCDJ y Santos 
Angeles 

Residències 
Mutuam, SLU 

26.1.2021 19.02.2021 Retorn a 
l’entitat d’origen 

Residència Font de 
l’Avi 

Vallirana Residència Font de 
l’Avi, SL 

Suara Serveis, 
SCCL 

27.1.2021 29.01.2021 Tancament del 
servei  

Residència Hospital 
Sant Antoni Abat 

L’Arboç Grup Gran Vida  Fundació Vilaniu 
per l’atenció a la 
dependència 

29.1.2021 17.03.2021 Retorn entitat 
d’origen 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residències geriàtriques que estan intervingudes des del 2020 o 
el 2021
314-12706/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12705/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les 
residències geriàtriques que estan intervingudes des del 2020 o 
el 2021
314-12707/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12705/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 2020 
ençà de les places a les residències de referència amb relació al Pla 
d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència 
sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12711/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12711/13 a 314-
12716/13, 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 els anys 2020 i 2021 el Departament de Drets Socials va pagar 
9.329.210,81 euros per atendre les obligacions vinculades amb les places buffers. 
Les dades corresponents a l’any 2022 estaran disponibles al llarg de l’exercici 2023.

Us desglossem el nombre de places buffer contractades per la Generalitat de Ca-
talunya durant els anys 2020, 2021 i 2022 en el quadre següent: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Inici pandèmia 2020 
a setembre 2021

Octubre a desembre 2021 Gener a març 2022 Març a abril 2022

372 221 241 35

L’ocupació mitjana d’aquestes places ha estat del 18%, però en els moments de 
més impacte de la pandèmia es van assolir ràtios superiors al 30% d’ocupació.

A les residències privades amb places públiques, el criteri establert era el paga-
ment del 100% per plaça ocupada i 80% per plaça no ocupada, per tal de garantir 
la disponibilitat de places en cas de necessitat urgent d’ocupació. Les places en les 
residències de titularitat pública, en canvi, no generen un pagament addicional. El 
seu cost està assumit en les despeses ordinàries de les residències.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
del 2020 ençà a les residències de referència amb relació al Pla 
d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència 
sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12712/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12711/13.



BOPC 481
31 de gener de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 45 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ocupades del 2020 ençà a les residències de referència amb relació 
al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i 
l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12713/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12711/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de 
les places no ocupades el 2020 a les residències de referència amb 
relació al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial 
i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12714/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12711/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de 
les places no ocupades el 2021 a les residències de referència amb 
relació al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial 
i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12715/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12711/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de 
les places no ocupades el 2022 a les residències de referència amb 
relació al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial 
i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19
314-12716/13

Proponent: María Elisa García Fuster, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12711/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria 
d’una reunió del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural amb les entitats de la comissió promotora de 
l’Agenda Rural
314-12721/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12721/13 us in-
formo del següent:

En relació amb la primera pregunta, el passat 19 de desembre va celebrar-se la 
reunió de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, on va poder-s’hi 
tractar, entre d’altres qüestions, el desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya i 
de la seva governança. Aquesta Comissió vetllarà per a la implementació de les més 
de 890 actuacions de l’Agenda Rural.

La proposta que s’està treballant per a aquesta governança és convertir la Comis-
sió Redactora en una comissió de caràcter executiu per col·laborar amb els diferents 
departaments implicats i anar fent el seguiment del desplegament de l’Agenda i la 
Comissió Motora en el plenari, al que la Comissió Interdepartamental de Governan-
ça Rural informarà d’acord amb la periodicitat que s’estableixi.

Pel que fa a la segona pregunta, a data d’avui, i pel que s’ha explicat en la respos-
ta anterior, no hi ha cap entitat convocada. De totes maneres es preveu que el plenari 
el formin, d’entrada, les mateixes entitats que han format part de la Comissió Moto-
ra de l’Agenda Rural de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a evitar la instal·lació d’una macrogranja de porcs al 
Canós, als Plans de Sió (Segarra)
314-12765/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12765/13 us in-
formo del següent:

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) estudia 
les peticions de noves instal·lacions ramaderes i, d’acord amb la normativa aplicable, 
en resol favorablement o desfavorable. La normativa és d’obligat compliment, tant 
per a l’administració com per a les persones ramaderes sol·licitants i, per tant, s’ha 
d’aplicar de manera objectiva i igual per a tothom.

Des d’aquest punt de vista, el DACC no pot preveure actuacions per a «evitar la 
instal·lació d’una macrogranja de porcs», atès que aquest fet dependrà del compli-



BOPC 481
31 de gener de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 47 

ment de la normativa aplicable i dels requeriments exigits als promotors d’aquesta 
instal·lació.

És evident que, si el projecte no compleix amb els requisits normatius necessaris 
per a la seva instal·lació, aquest projecte no serà viable i, per tant, no s’autoritzarà la 
instal·lació de l’esmentada granja.

Per tant i en conclusió, el DACC vetllarà pel compliment i adequació de l’activi-
tat i les instal·lacions a la normativa vigent i pel compliment dels requisits exigits en 
matèria de ramaderia i de medi ambient.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels 
consumidors perquè en l’activitat comercial i en la prestació de 
serveis no se’ls pot atendre en qualsevol de les llengües oficials, des 
de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12771/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-12771/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-12772/13 a 314-
12774/13.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Pel que fa a la pregunta 314-12771/13, es desglossen a continuació les dades cor-
responents a les queixes lingüístiques presentades des de l’entrada en vigor de la 
Llei 18/2017: 

Any Nombre de queixes Català Castellà Aranès 

2022 (*) 109 109 – – 
2021 81 81 – – 
2020 61 61 – – 
2019 43 43 1 (**) – 
2018 27 27 – – 
2017 – – – – 

(*) Fins al 15 de novembre de 2022.

(**) La queixa es refereix tant al català com al castellà.

Pel que fa a la pregunta 314-12772/13, informem que no s’ha realitzat cap aper-
cebiment.

Pel que fa a la pregunta 314-12773/13, tot seguit es desglossen les infraccions de-
tectades des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017: 
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Any Nombre d’infraccions Català Castellà Aranès 

2022 (*) 17 17 – – 
2021 13 13 1 (**) – 
2020 – – – – 
2019 4 4 – – 
2018 – – – – 
2017 – – – – 

 (*) Fins al 15 de novembre de 2022.

(**) La infracció es refereix a la vulneració de l’obligació d’estar en condicions de poder atendre el consumidor 
quan s’expressa en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, tant sigui català com castellà.

Finalment, pel que fa a la pregunta 314-12774/13, a la taula següent es desglos-
sen per anys i idiomes les sancions imposades des de l’entrada en vigor de la Llei 
18/2017: 

Any 
Nombre de 

sancions Català 
Import 

sancions Castellà 
Import 

sancions Aranès 

2022 (*)  6 (**) 6 2.860 € – – – 
2021 14 13 26.320 € 1 (***) 700 € (***) – 
2020 – – – – – – 
2019 4 4 19.600 € – –  
2018 – – – – – – 
2017 – – – – – – 

(*) Fins al 15 de novembre de 2022.

(**) A banda de les 6 sancions imposades, cal indicar que a data de 15 de novembre de 2022 es troben en tràmit 
11 expedients amb infraccions detectades i amb proposta inicial de sanció per import global de 22.300 euros. 
Els 11 expedients es refereixen al català.

(***) La sanció es refereix a la vulneració de l’obligació d’estar en condicions de poder atendre el consumidor 
quan s’expressa en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, tant sigui català com castellà.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les advertències per 
una presumpta vulneració del drets dels consumidors a ésser atesos 
en qualsevol de les llengües oficials, des de l’entrada en vigor de la 
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12772/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12771/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infraccions per 
una presumpta vulneració del dret dels consumidors a ésser atesos 
en qualsevol de les llengües oficials, des de l’entrada en vigor de la 
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12773/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12771/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
imposades per una presumpta vulneració del dret dels consumidors 
a ésser atesos en qualsevol de les llengües oficials, des de l’entrada 
en vigor de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-12774/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12771/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies rebudes pel Departament de Treball amb relació a la 
Fundació Centres Assistencials i d’Urgències i la Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla els darrers deu anys
314-12807/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12807/13 us in-
formo del següent:

De la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències de Tarragona, segons consta 
a la base de dades de la Inspecció, des del 2012 s’han obert 19 ordres de servei i 1 
denúncia presentada, i actualment totes estan finalitzades.

Consten dos actes d’infracció:
– Una l’any 2021, en seguretat social (no disposem de l’estat del expedient perquè 

qui resol és la TGSS)
– Una l’any 2022, en matèria de relacions laborals que està finalitzada i pagada 

per l’entitat.
De la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, a la base de dades consten actuacions 

des de 2014, amb 7 ordres de servei i 1 denúncia presentada. Només queda per fi-
nalitzar 1 ordre de servei oberta al 2022, i actualment no consten actes d’infracció.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
salari mínim de referència català en compliment de la recomanació 
de la Unió Europea
314-12858/13

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12858/13 us in-
formo del següent:

L’1 d’agost de 2019, el Govern de la Generalitat va acordar impulsar un treball 
d’estimació del salari mínim de referència (SMR) català i la seva incidència poten-
cial. Fruit d’aquest mandat, els abans Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies van elaborar 
conjuntament l’informe El salari mínim de referència català: estimació i incidència 
potencial.

La primera vegada que es va calcular el SMRC es va fixar en un 1.239,5 euros 
a 14 pagues per un treball a jornada completa durant tot l’any (en termes anuals, el 
salari mínim de referència s’establiria en 17.353,00 euros).

Però amb l’evolució d’ençà el 2019 i, sobretot, la irrupció de la pandèmia, va 
suggerir actualitzar l’import del salari. Així, el Pla de Govern recollia com a com-
promís realitzar un nou estudi d’actualització, que ha estat calculat en 1.319,8 eu-
ros bruts al mes (en 14 pagues).

A data d’avui, l’abordatge del tema del salari mínim de referència català queda 
recollit a l’actual pla de treball del Consell de Relacions Laborals. A aquests efectes, 
es va sol·licitar al Departament d’Economia i Hisenda l’actualització de la quantifi-
cació del mateix. Aquest informe ha estat traslladat als agents socials per a la seva 
valoració i consideració en el si de la Mesa de Coordinació del Consell.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a ajudar les petites i mitjanes empreses i els autònoms 
a afrontar l’increment de la factura energètica
314-12859/13

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12859/13 us in-
formo del següent:

El problema de l’increment dels costos energètics que afecta el sector productiu 
s’ha d’abordar des de dues vessants. La primera, amb uns efectes a mig termini, 
consisteix en la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic. En aquest sentit, el Pacte 
Nacional per la Indústria 2022-2025, en el qual es basa la política industrial del Go-
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vern, incorpora un seguit de mesures que també s’incardinen amb el Pacte Nacional 
per la Transició Energètica.

Entre aquestes mesures cal destacar l’elaboració del full de ruta de la descarbo-
nització del sector industrial, el pla d’impuls de les energies renovables, el desenvo-
lupament de la vall de l’hidrogen de Catalunya, l’impuls del biogàs i la biomassa, el 
foment de la implantació de biorefineries i les línies d’ajuts a projectes d’eficiència 
energètica a la indústria.

De forma més immediata, amb uns efectes a curt termini i que en cap cas ha de 
substituir les accions més estructurals, cal pensar en la implementació de mesures a 
l’empara del Marc Temporal de Crisi relatiu a les mesures d’ajuts d’Estat destinades 
a donar suport a l’economia després de l’agressió contra Ucraïna per part de Rússia 
que autoritza, entre d’altres, els ajuts per fer front als costos addicionals deguts a 
l’increment excepcionalment important dels preus del gas i l’electricitat.

Per a què aquesta mesura sigui efectiva, cal dotar a la Direcció General d’Indús-
tria del pressupost suficient per a implementar-la en els sectors afectats i quanties 
remarcables, sense perdre de vista la necessària coresponsabilitat de les empreses 
en el sentit de que quan la situació millori, o s’hagin fet les inversions necessàries en 
descarbonització, els beneficis que se’n generin puguin, parcialment, ser retornats 
als pressupostos públics per a la realització de política industrial.

D’altra banda, també caldria aprofitar aquest Marc Temporal per incidir en les 
mesures estructurals esmentades anteriorment, ja que també autoritza ajuts limitats 
a la introducció generalitzada de les energies renovables, la descarbonització dels 
processos de producció industrial mitjançant l’electrificació o l’ús d’hidrogen reno-
vable i la reducció addicional del consum d’electricitat, a banda del suport a la liqui-
ditat de les empreses en forma de préstecs bonificats i de garanties.

Per aquestes actuacions més estructurals, igualment cal dotació pressupostària i 
esforç compartit amb els agents econòmics.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges 
de les vendes destinades al mercat català, a l’exportació i al mercat 
espanyol dels darrers cinc anys
314-12860/13

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12860/13 us in-
formo del següent:

No es disposen de dades oficials sobre vendes destinades al mercat català i a la 
resta l’Estat espanyol. No obstant això, es faciliten les dades de les exportacions ca-
talanes pel darrer quinquenni: 
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Any Exportacions (milions d’euros) 

2021 80.538 
2020 66.496 
2019 73.912 
2018 71.200 
2017 69.647 

Font: ICEX-Estacom (2021 dades provisionals).

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions per a 
crear una fàbrica de bateries per a automòbils
314-12861/13

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12861/13 us in-
formo del següent:

El sector de l’automoció es troba en un moment clau de transformació que ve im-
pulsada per diferents factors, com la normativa europea associada a les emissions de 
CO2 (i la conscienciació mediambiental creixent), la nova orientació del client cap a 
serveis digitals de valor afegit utilitzant el vehicle com una plataforma digital i ener-
gètica, el canvi cap al concepte d’indústria 4.0 o la creixent pressió de nous actors.

Si bé aquesta transformació és una prioritat per al conjunt d’economies europees, 
ho és amb més motiu en un territori com Catalunya, on el sector té un pes quantita-
tiu i qualitatiu molt rellevant:

– El 2021 hi havia a Catalunya més de 350 empreses componentistes (comptant 
fabricants de vehicles, Tier 1, 2 i 3), que facturaven més de 19.400 milions d’euros 
(equivalent al 8,6% del VAB) i aglutinaven més de 38.000 persones treballadores.

– És el segon sector industrial més gran (superat només per l’agroalimentari), té 
un pes específic sobre les exportacions (tercer sector més exportador de Catalunya 
el 2021 amb un 11,9% del total, superat només per l’alimentació i la química) i té un 
fort efecte de tracció sobre l’R+D+I.

Per a Catalunya el sector de l’automoció és clau, i així ho fa palès en el seu com-
promís de cara als pròxims anys a través del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), 
que entén la cadena de valor de les bateries com un vector clau i estratègic en la 
transformació que ha de transitar la indústria de l’automoció:

– Una de les actuacions de major prioritat és la de crear una Oficina per a la 
Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció, que troba entre els seus 
objectius l’anticipació estratègica als reptes del sector i la generació de coneixement 
estratègic.

– A més, es promociona l’impuls de l’ecosistema Battery Hub, per tal d’atraure 
inversions a la producció d’elements de la cadena de valor de les bateries per acom-
panyar els necessaris processos d’electrificació de la indústria.

En definitiva, Catalunya compta amb ecosistema ric, amb empreses i agents re-
coneguts a tota la cadena de valor, tant des del punt de vista industrial com de ser-
veis i voluntat política per atraure projectes en l’àmbit de les bateries per a automò-
bils.



BOPC 481
31 de gener de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 53 

Entre d’altres exemples que ho demostren, Catalunya tindrà la seva primera fà-
brica de components de bateries elèctriques per a vehicles, que serà possible gràcies 
a la inversió d’Iljin Materials. Es preveu una inversió de 600 M€ (la inversió indus-
trial greenfield més gran dels darrers 20 anys a Catalunya). Aquesta inversió suposa 
aconseguir la primera planta de producció d’aquesta multinacional sud-coreana a 
Europa.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a ajudar les empreses que no poden exportar llurs 
productes a Algèria a causa dels problemes polítics amb l’Estat 
espanyol
314-12862/13

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-12862/13 us in-
formo del següent:

La decisió d’Algèria de suspendre les relacions comercials amb l’Estat espa-
nyol pot afectar les exportacions catalanes cap a aquest país. Actualment, mig mi-
ler d’empreses catalanes exporten al país nord-africà. Per aquest motiu, ACCIÓ ha 
posat a disposició de les empreses amb relacions comercials amb Algèria diverses 
mesures per mitigar les conseqüències d’aquesta situació:

– Ha posat a la seva disposició l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internaciona-
lització per resoldre dubtes i incidències. L’Oficina ofereix resposta en menys de 48 
hores a les consultes d’empreses catalanes que exporten a Algèria i han de fer front 
a incidències vinculades a pagaments, disrupcions logístiques o problemàtiques en 
les operacions comercials. Aquesta oficina també envia alertes periòdiques a les 
empreses catalanes perquè puguin conèixer, de manera actualitzada i en temps real, 
les afectacions que pot provocar la situació del país nord-africà en la seva activitat 
internacional.

– S’ha activat un suport gratuït a les empreses que exporten o tenen filials a Al-
gèria perquè puguin fer ús sense cost de la xarxa de 40 oficines d’ACCIÓ al món per 
diversificar mercats i compensar la caiguda de vendes del país nord-africà. D’aques-
ta manera, les empreses que mantenen relacions comercials amb Algèria podran 
trobar països alternatius per comercialitzar els seus productes o serveis a través de 
l’elaboració d’estudis de prospecció de mercat o la cerca de nous importadors, dis-
tribuïdors o proveïdors, per exemple.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya als municipis el 2021 i el 2022
314-12863/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-12863/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-12864/13.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La inversió realitzada pel SOC als diversos municipis de Catalunya, és una in-
formació pública que es pot consultar al següent enllaç de la pàgina web del SOC.

En aquest enllaç es pot consultar la inversió des de l’any 2015 fins al 2021. Les 
dades estan tancades a 31 de desembre de cada any i es publiquen anualment al llarg 
del primer trimestre de l’any posterior, ja que s’ha de fer el tractament per a obtenir 
l’assignació municipal.

També es pot accedir a aquest contingut des del Portal de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya.

Actualment el SOC no disposa d’una explotació estadística normalitzada d’aques-
ta informació a nivell comarcal. S’està treballant conjuntament amb l’Observatori 
del Treball i Model Productiu i en l’exercici 2023 s’iniciaran els treballs per explorar 
la possibilitat de disposar d’aquesta informació. És per aquest motiu que facilitem 
les dades a nivell de tot Catalunya.

Dades acumulades. Any 2021 Dades mes a mes 2021

Mes

Total 
col·locacions de 
demandants en 

el període de 
referència

Col·locacions 
de demandants 

amb participació 
del SOC

% Col·locacions 
de demandants 

amb participació 
del SOC/ total de 

col·locacions

Demandants 
d’ocupació 
no ocupats 

(DONO)

% Col·locacions de 
demandants amb 

participació del 
SOC/demandants 

d’ocupació no ocupats

Gener de 2021 93.901 21.511 23% 1.320.319 2%
Febrer de 2021 175.532 42.530 24% 1.332.536 2%
Març de 2021 278.573 70.376 25% 1.293.558 2%
Abril de 2021 376.626 97.585 26% 1.293.558 2%
Maig de 2021 503.041 131.271 26% 1.221.623 3%
Juny de 2021 653.454 169.411 26% 1.070.733 4%
Juliol de 2021 784.710 202.963 26% 879.347 4%
Agost de 2021 881.641 226.612 26% 684.496 3%
Setembre de 2021 1.038.345 262.321 25% 594.562 6%
Octubre de 2021 1.164.483 292.970 25% 588.772 5%
Novembre de 2021 1.285.239 323.651 25% 552.085 6%
Desembre de 2021 1.372.840 348.550 25% 527.425 5%

Font: Mercado Laboral del INEM (MERLIN) i Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu
Nota 1: A cada demandant se’l comptabilitzarà tantes vegades com s’hagi col·locat al període de referència. A efectes de col·locacions, s’entén per 
demandants les persones que estan en situació administrativa d’alta, suspensió o baixa inferior a 6 mesos.
Nota 2: Dades acumulades vol dir que la informació d’un mes acumula la dels mesos anteriors.
Nota 3: Dades mes a mes, vol dir que les dades son només les registrades aquell mes.
Nota 4: Les dades de demandants d’ocupació no ocupats estan afectades per la Covid (ERTOS).

Cal tenir present que les dades de demanda d’ocupació de l’any 2021 estan molt 
condicionades pels efectes de la pandèmia en el mercat de treball atès que les perso-
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nes afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) hi constaven 
com a inscrites.

Dades acumulades. Any 2022 Dades mes a mes 2022

Mes

Total 
col·locacions de 
demandants en 

el període de
referència

Col·locacions de 
demandants amb 

participació del 
SOC

% Col·locacions 
de demandants 

amb participació 
del SOC / total 

de col·locacions

Demandants 
d’ocupació 
no ocupats 

(DONO)

% Col·locacions de 
demandants amb 

participació del SOC/
demandants d’ocupació 

no ocupats

Gener de 2022 96.981 28.030 29% 524.479 5%
Febrer de 2022 180.148 56.049 31% 515.715 5%
Març de 2022 274.803 91.944 33% 508.214 7%
Abril de 2022 366.176 126.524 35% 488.602 7%
Maig de 2022 466.895 166.451 36% 459.303 9%
Juny de 2022 567.196 206.815 36% 447.172 9%
Juliol de 2022 650.403 241.085 37% 460.659 7%
Agost de 2022 716.918 268.329 37% 470.891 6%
Setembre de 2022 810.038 304.476 38% 463.383 8%

Font: Mercado Laboral del INEM (MERLIN) i Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu.
Nota 1: A cada demandant se’l comptabilitzarà tantes vegades com s’hagi col·locat al període de referència. A efectes de col·locacions, s’entén per 
demandants les persones que estan en situació administrativa d’alta, suspensió o baixa inferior.
Nota 2: Dades acumulades vol dir que la informació d’un mes acumula la dels mesos anteriors.
Nota 3: Dades mes a mes, vol dir que les dades son només les registrades aquell mes.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
demandants d’ocupació que han trobat feina per mitjà del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del gener del 2021 ençà
314-12864/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12863/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Departament de Drets Socials ha tornat a subvencionar la Fundació 
Pro Vida
314-12944/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 31412944-/13, us in-
formo del següent:

L’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenci-
ons, estableix al els motius per a la no concessió de subvencions. L’entitat Fundació 
Pro Vida de Catalunya (G58388125) està legalment constituïda i rep subvencions 
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en compliment dels criteris establerts a les bases de les convocatòries públiques 
a les que s’ha presentat. En concret, ha rebut subvencions per projectes específics 
amb finalitat social, en el marc de dues línies COSPE (convocatòria de subvencions 
de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials) dels anys 
2021 i 2022. En aquest marc, s’ha donat suport a 90 adolescents gestants (mares) 
amb 9.606 € (COSPE 2021 i també COSPE 2022, pel mateix import); s’han atorgat 
10.924,15 € destinats a la higiene de lactants vulnerables (COSPE 2021) i 9.729,86 € 
pel mateix concepte, en el marc de la COSPE 2022. Els projectes subvencionats es-
tan destinats, doncs, a atendre a infants i a adolescents en situació de risc, i a cobrir 
les necessitats bàsiques de famílies i persones en situació de vulnerabilitat.

Barcelona, 18 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

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

Proponent: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-13020/13, us in-
formo del següent:

La referència a «malaltia infantil» a la notícia del diari Nació Digital parafraseja 
el títol de la coneguda obra de V. I. Lenin L’esquerranisme, la malaltia infantil del 
comunisme. Les declaracions recollides a Nació Digital han d’entendre’s en el marc 
del debat polític d’aquell moment.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a pagar els ajuts a les famílies acollidores de menors ucraïnesos 
arran de la invasió russa
314-13066/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, del Diputats no adscrits

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-13066/13, us in-
formo del següent:

El primer pagament de la prestació per guarda provisional en família aliena cor-
responents als i les infants i adolescents desplaçats pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, 
prèvia presentació del formulari de sol·licitud per part de la persona interessada, es 
va efectuar el mes de setembre de 2022, amb efectes retroactius, d’acord amb la data 
de la resolució de la mesura i de la presentació de la sol·licitud, segons el cas.
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Una vegada atorgada, la prestació de guarda provisional s’abona mensualment, i 
s’hi té dret mentre la mesura de guarda provisional sigui vigent.

S’ha reconegut el dret a la prestació a 126 infants o adolescents, dels quals 68 
continuen tenint-hi dret a desembre de 2022, i 58 ja no, atès que ha finalitzat la me-
sura de guarda provisional i per tant han deixat de tenir dret a la prestació.

Barcelona, 17 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització als 
fills de pares assassinats i als pares de fills assassinats per violència 
vicària
314-13238/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, del Diputats no adscrits

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 83207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 314-13238/13, us in-
formo del següent:

El Govern concedeix les indemnitzacions per violència vicària d’acord amb el 
que estableix l’article 3.h de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: «consisteix en 
qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provo-
car dany psicològic a la mare.»

Barcelona, 17 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

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

RETIRADA

Reg. 83465 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.01.2023

Retirada: Salvador Vergés i Tejero, del GP JxCat.
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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 la situació 
de la sanitat pública
310-00437/13

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 83551 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 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: 
– Com valora la situació de la sanitat pública a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del sistema educatiu
310-00438/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83553 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 la situació del sistema educatiu.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de 
pressupostos
310-00439/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, DEL GP VOX

Reg. 83555 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
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– ¿Hasta cuándo piensa seguir sin presupuestos debilitando todavía más los ser-
vicios públicos?

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
310-00440/13

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 83620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 protecció dels agents dels Mossos d’Esquadra per part del Govern.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
consideracions de la vicepresidència respecte a la situació dels 
serveis públics
310-00441/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-NCG

Reg. 83622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari 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, 
presenten 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 les consideracions de la Vicepresidència del Govern respecte a situació 

dels serveis públics.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, GP 

CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes per a garantir el dret 
d’empadronament
310-00442/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 83624 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 accions del Departament d’Igualtat i Feminismes per garantir el dret 

d’empadronament per totes les persones.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova 
convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
310-00443/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 83625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 nova convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció exterior
310-00444/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 83626 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 balanç de l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00445/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 83628 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’ensenyament
310-00446/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 83629 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 la situació actual de l’ensenyament.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
sostenibilitat del sistema de salut
310-00447/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 83630 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 la sostenibilitat del sistema de salut.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets 
sexuals i reproductius de les dones
310-00448/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83632 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 els drets sexuals i reproductius de les dones.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió 
d’emergències del Pirineu
310-00449/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83633 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 la Regió d’Emergències del Pirineu.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts 
a les empreses culturals
310-00450/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83634 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 els ajuts destinats a les empreses culturals.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00250/13

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP ECP

Reg. 83552 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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, 23 de gener de 2023
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00251/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83554 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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, 23 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00252/13

ANUNCI: IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, DEL GP VOX

Reg. 83556 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
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– ¿Cómo valora la situación política general?

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP VOX

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00253/13

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 83619 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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: 
– Sobre la situació política a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00254/13

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

Reg. 83623 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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, 23 de gener de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00255/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 83627 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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 
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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 valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darreres esdeveniments polítics
317-00256/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 83631 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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

nya, 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 oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada 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, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00257/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83635 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.01.2023

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, 23 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes adjudicats a la Fundació Privada d’Indústries de la Carn 
durant el període 2015-2018
314-13917/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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 se han adjudicado por parte de la Generalidad de Cata-

luña y cualquiera de sus departamentos a la Fundación Privada de Industrias Cárni-
cas desde el año 2015 hasta el 2018, ambos inclusive?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cursos 
per a auxiliars oficials d’inspecció veterinària impartits durant el 
període 2015-2022
314-13918/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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 cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2015?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2016?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2017?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2018?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2019?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2020?
– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-

liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2021?
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– ¿Cuántos cursos se han realizado desde el Departamento de Salud para Auxi-
liares oficiales de inspección veterinaria en Cataluña en el año 2022?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa o 
l’organització que fa els cursos d’auxiliars oficials d’inspecció 
veterinària
314-13919/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Quién es la empresa y/o organización que realiza los cursos de Auxiliares ofi-

ciales de inspección veterinaria en Cataluña para el Departamento de Salud?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels cursos 
d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària durant el període 2018-2022
314-13920/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Cuál ha sido el coste por el curso de Auxiliares oficiales de inspección veteri-

naria en Cataluña para el Departamento de Salud en el año 2018?
– ¿Cuál ha sido el coste por el curso de Auxiliares oficiales de inspección veteri-

naria en Cataluña para el Departamento de Salud en el año 2019?
– ¿Cuál ha sido el coste por el curso de Auxiliares oficiales de inspección veteri-

naria en Cataluña para el Departamento de Salud en el año 2020?
– ¿Cuál ha sido el coste por el curso de Auxiliares oficiales de inspección veteri-

naria en Cataluña para el Departamento de Salud en el año 2021?
– ¿Cuál ha sido el coste por el curso de Auxiliares oficiales de inspección veteri-

naria en Cataluña para el Departamento de Salud en el año 2022?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’adjudicació 
a Appeal Agrifood Group dels contractes del servei d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària a escorxadors per a manipular animals de caça
314-13921/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Cuándo se han adjudicado los contratos para el servicio de auxiliares oficiales 

de inspección veterinaria en mataderos para la manipulación de caza de Cataluña a 
la empresa Appeal Agrifood Group SL en el año 2022?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha sol·licitat a 
Appeal Agrifood Group que estigui al corrent de les seves obligacions
314-13922/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Se ha solicitado a la empresa Appeal Agrifood Group SL estar al corriente de 

sus obligaciones, como que cumpla los requisitos para prestar el servicio con recur-
sos humanos y materiales y no tener procedimientos abiertos por la inspección de 
trabajo por irregularidades y contar con las medidas mínimas sanitarias?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls a 
Appeal Agrifood Group en la prestació del servei d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària a escorxadors sobre la vulneració de drets 
laborals durant el període 2018-2022
314-13923/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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 control ha efectuado el Departamento de Salud sobre la empresa Appeal 

Agrifood Group, SL en el cumplimiento del servicio de auxiliares oficiales de ins-
pección veterinaria en mataderos en los año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 respecto 
que no se vulneren derechos de su personal, impago de nóminas y falta de medidas 
de seguridad?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls a 
Appeal Agrifood Group en la prestació del servei d’auxiliars oficials 
d’inspecció veterinària a escorxadors sobre el garantiment de les 
mesures sanitàries durant la pandèmia de covid
314-13924/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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 control ha realizado el Departamento de Salud realizó durante el Covid 

en el servicio de auxiliares oficiales de inspección veterinaria en mataderos de Cata-
luña a la empresa Appeal Agrifood Group, SL para que estuvieran garantizadas las 
mínimas medidas sanitarias?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
Appeal Agrifood Group ha comunicat si la Inspecció de Treball li ha 
imposat sancions per irregularitats i manca de mesures de seguretat
314-13925/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿En qué fecha la empresa Appeal Agrifood Group, SL ha comunicado al De-

partamento de Salud si ha recibido o no sanciones por la Inspección de Trabajo por 
irregularidades y falta de medidas de seguridad?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
processos per assetjament oberts a Appeal Agrifood Group
314-13926/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Conoce el Departamento de Salud el número de procesos abiertos, según el 

protocolo de acoso de la empresa Appeal Agrifood Group, SL?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària d’Appeal Agrifood 
Group per no haver obert el protocol d’assetjament
314-13927/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 81562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Conoce el Departamento de Salud el número de quejas realizadas por los au-

xiliares oficiales de inspección veterinaria de la empresa Appeal Agrifood Group, 
SL por no abrir el protocolo de acoso?

Palacio del Parlament, 13 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la zona de Gallecs
314-13928/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 82610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, 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 és la intenció del Departament de Territori en relació a la zona de Ga-

llecs?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que 
es va seguir amb Pablo Hasél amb relació a la realització d’una 
colonoscòpia
314-13929/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 82619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, Aurora Madaula i Giménez, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a les darreres informacions aparegudes sobre el raper Pablo Hasél en 
les que denuncia que a la presó de Ponent se li apliquen unes mesures que no es cor-
responen al règim penitenciari que té, interessa saber a aquestes diputades i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin protocol es va seguir en la colonoscòpia que no es va poder fer, segons 
consta perquè els Mossos d’Esquadra no li volien treure les manilles?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, Aurora Madaula i Giménez, diputades GP JxCat



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 73 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix un acord 
entre el Departament d’Interior o el Cos de Mossos d’Esquadra i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya per a ometre la nacionalitat de 
delinqüents o detinguts en informacions sobre fets policials
314-13930/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún tipo de acuerdo entre el Departament d’Interior o el Cuerpo de 

Mossos d’Esquadra con el Colegio de Periodistas de Cataluña por el que en las in-
formaciones sobre hechos policiales se debe omitir la nacionalidad de los delincuen-
tes o de los detenidos?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Interior o el Cos de Mossos d’Esquadra han donat cap indicació al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya per a ometre la nacionalitat de 
delinqüents o detinguts en informacions sobre fets policials
314-13931/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Departament d’Interior o el Cuerpo de Mossos d’Esquadra ha dado alguna 

indicación al Colegio de Periodistas de Cataluña a fin de que en las informaciones 
sobre hechos policiales se omita la nacionalidad de los delincuentes o de los dete-
nidos?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha rebutjat d’indemnitzar els agents dels Mossos d’Esquadra que 
van abatre els terroristes dels atemptats del 17 d’agost de 2017
314-13932/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué motivo la Generalitat ha rechazado indemnizar a los agentes de mos-

sos d’esquadra que abatieron a los terroristas del 17 de agosto de 2017?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament del Jutjat de Primera Instància número 10 de 
Granollers (Vallès Oriental)
314-13933/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha entrado ya en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia 10 de Gra-

nollers, cuya puesta en marcha estaba prevista, por acuerdo entre el Departament de 
Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para el 
31 de diciembre del año 2022? En caso negativo, cuál es la previsión de entrada en 
funcionamiento de dicho órgano judicial.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament del Jutjat Mercantil número 2 de Girona
314-13934/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha entrado ya en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Gi-

rona, cuya puesta en marcha estaba prevista, por acuerdo entre el Departament de 
Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para el 
31 de diciembre del año 2022? En caso negativo, cuál es la previsión de entrada en 
funcionamiento de dicho órgano judicial.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament del Jutjat Social número 4 de Tarragona
314-13935/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha entrado ya en funcionamiento el Juzgado de lo Social núm. 4 de Tarra-

gona, cuya puesta en marcha estaba prevista, por acuerdo entre el Departament de 
Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para el 
31 de diciembre del año 2022? En caso negativo, cuál es la previsión de entrada en 
funcionamiento de dicho órgano judicial.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament del Jutjat Penal d’Executòries de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
314-13936/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha entrado ya en funcionamiento el Juzgado penal de ejecutorias de Vilanova 

i la Geltrú, cuya puesta en marcha estaba prevista, por acuerdo entre el Departament 
de Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para 
el 31 de diciembre del año 2022? En caso negativo, cuál es la previsión de entrada 
en funcionamiento de dicho órgano judicial.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de 
la campanya «Tancar el dol» del Departament de Justícia el 2022
314-13937/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste económico total de la campaña «Cerrar el Duelo» realizada 

por el Departamento de Justicia en el año 2022?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, 
empreses o entitats que han col·laborat o participat en la campanya 
«Tancar el dol» del Departament de Justícia el 2022
314-13938/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué personas, empresas o entidades han colaborado o participado en la cam-

paña «Cerrar el Duelo» realizada por el Departamento de Justicia en el año 2022?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de contracte 
emprat amb les persones, empreses o entitats que han dut a terme la 
campanya «Tancar el dol» del Departament de Justícia el 2022
314-13939/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tipo de contrato se ha utilizado con las personas, empresas o entidades 

para llevar a cabo la campaña «Cerrar el Duelo» realizada por el Departamento de 
Justicia en el año 2022?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de cada 
adjudicació, contracte o factura dels participants en la campanya 
«Tancar el dol» del Departament de Justícia el 2022
314-13940/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
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del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el importe individualizado de cada adjudicación, contrato o factura de 

cada participante en la campaña «Cerrar el Duelo» realizada por el Departamento 
de Justicia en el año 2022? Con desglose individualizado de todos las adjudicacio-
nes, contratos y facturas y a quién se han abonado.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que s’ha 
pagat als expresidents de la Generalitat el 2022
314-13941/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad total ha abonado la Generalitat de Cataluña en 2022 con cargo 

a la Ley 6/2003, de 22 de abril del Estatuto de los ex Presidentes de la Generalidad? 
Con desglose por ex presidentes perceptores y con desglose por todos los concep-
tos económicos: pensiones, asignaciones económicas de cualquier tipo, prestaciones 
económicas, etc.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
assignacions temporals i pensions que s’ha pagat als expresidents 
del Parlament i llurs familiars el 2022
314-13942/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad total ha abonado la Generalitat de Cataluña en 2022 con cargo 

a la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los 
Presidentes del Parlamento, al cesar en su cargo, y a sus familiares? Con desglose 
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por presidentes del parlamento perceptores, familiares de los mismos perceptores y 
con desglose por todos los conceptos económicos.

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a afrontar l’augment dels concursos de creditors el 
2022
314-13943/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas va a adoptar la Generalidad de Cataluña frente al aumento de 

los concursos de acreedores en Cataluña durante el 2022, año en el que se han pro-
ducido en Cataluña 1.834 concursos de acreedores, uno de cada cuatro en toda Es-
paña?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions, 
aportacions, ajuts o prestacions econòmiques atorgats a l’associació 
Observa
314-13944/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿La Generalitat de Cataluña ha otorgado alguna subvención, aportación, ayuda 

o cualquier otro tipo de prestación económica a la Associació Observa, associació 
pel monitoratge del sistema penal?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
als centres penitenciaris de Catalunya en data del 31 de desembre 
de 2022
314-13945/13

FORMULACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX

Reg. 82639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos internos hay en el centro penitenciario de Mujeres de Barcelona a 

fecha 31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos 
tienen NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocu-
mentados?

– ¿Cuántos internos hay en el centro penitenciario de Jóvenes a fecha 31 de di-
ciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen NIE, cuán-
tos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Mas d’Enric a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Puig de les Basses a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Ponent a fecha 31 de 
diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Quatre Camins a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Brians 1 a fecha 31 
de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Brians 2 a fecha 31 
de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario de Lledoners a fecha 31 
de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario abierto de Barcelona a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario abierto de Tarragona a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario abierto de Girona a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?

– ¿Cuántos internos había en el centro penitenciario abierto de Lleida a fecha 
31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos tienen 
NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocumentados?
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– ¿Cuántos internos había en el pabellón hospitalario penitenciario de Terrassa 
a fecha 31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos de dichos internos tienen DNI, cuántos 
tienen NIE, cuántos tienen pasaporte extranjero y cuántos se encuentran indocu-
mentados?

Palacio del Parlament, 16 de enero de 2023 
Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de la xarxa 
Regions for EU Recovery
314-13946/13

FORMULACIÓ: JOSEP RIUS I ALCARAZ, DEL GP JXCAT

Reg. 82640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Josep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Sobre la xarxa Regions for EU Recovery, que compta amb més de 30 regions 

organitzades per reclamar un paper més rellevant en els Fons Next Generation EU: 
1. Per quins motius el Govern ha deixat de dur a terme cap mena d’iniciativa so-

bre la xarxa Regions for EU Recovery?
2. Quins són els motius pels quals no s’ha dut a terme cap mena de celebració pel 

2 aniversari de la xarxa Regions for EU Recovery?
3. El Govern té alguna mena d’estratègia o política per continuar impulsant la 

xarxa Regions for EU Recovery?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
Josep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de 
l’avantprojecte de llei de la caça
314-13947/13

FORMULACIÓ: SALVADOR VERGÉS I TEJERO, DEL GP JXCAT

Reg. 82927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 quina situació es troba l’avantprojecte de llei de caça i quina previsió té el 

Govern pel que fa als següents passos de la seva tramitació?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Salvador Vergés i Tejero, diputat GP JxCat

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista dels 
informes d’impacte mediàtic i xarxes socials fets per les àrees 
d’informació dels Mossos d’Esquadra
314-13948/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Quin és el llistat de tots els informes sobre impacte mediàtic i a xarxes socials 

sobre diferents esdeveniments que hagin realitzat les àrees d’informació dels Mos-
sos d’Esquadra? Llistar, com a mínim, títol de l’informe, extensió, agents signants, 
qui ha ordenat l’expedient, ideologia i justificació dels motius i objectius de l’infor-
me, si el cas ha estat judicialitzat o no, on es troben actualment emmagatzemats 
aquests informes, qui els custodia i qui hi ha tingut accés i el motiu de l’accés.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista dels 
informes de radicalitat fets per les àrees d’informació dels Mossos 
d’Esquadra
314-13949/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Quin és el llistat de tots els informes de radicalitat que hagin realitzat les àrees 

d’informació dels Mossos d’Esquadra? Llistar, com a mínim, títol de l’informe, ex-
tensió, agents signants, qui ha ordenat l’expedient, ideologia i justificació dels motius 
i objectius de l’informe, si el cas ha estat judicialitzat o no, on es troben actualment 
emmagatzemats aquests informes, qui els custodia i qui hi ha tingut accés i el mo-
tiu de l’accés.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis 
d’impacte del ressò mediàtic i xarxes socials que fan els Mossos 
d’Esquadra
314-13950/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte als informes de radicalitat i informes d’impacte a mitjans i xarxes so-

cials que realitzen les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra. Arran de les notí-
cies sortides a la premsa arran de diversos casos en els quals l’àrea d’informació dels 
Mossos d’Esquadra ha realitzat informes de radicalitat així com informes d’impacte 
en xarxes socials i mitjans de comunicació i que degut a procediments judicials al-
guns d’ells han quedat a la llum pública, des de la CUP realitzem les següents pre-
guntes al Departament d’Interior: 

– Realitzen els Mossos estudis d’impacte del ressò mediàtic i xarxes socials so-
bre diferents esdeveniments i situacions? Ho fan a sol·licitud explícita d’algun tri-
bunal? Qui ordena aquests informes? En quins casos es fan aquests informes? Qui 
estableix els criteris i paràmetres que han de constar en aquests informes? Qui esta-
bleix quan s’han de realitzar aquests informes? Quants informes s’han fet els darrers 
5 anys d’aquest tipus? Sota quines ordres? On es custodien aquests informes? Qui 
pot tenir accés a aquest informes?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023

Xavier Pellicer Pareja
Diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de 
radicalitat que fan els Mossos d’Esquadra
314-13951/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte als informes de radicalitat i informes d’impacte a mitjans i xarxes so-

cials que realitzen les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra. Arran de les notí-
cies sortides a la premsa arran de diversos casos en els quals l’àrea d’informació dels 
Mossos d’Esquadra ha realitzat informes de radicalitat així com informes d’impacte 
en xarxes socials i mitjans de comunicació i que degut a procediments judicials al-
guns d’ells han quedat a la llum pública, des de la CUP realitzem les següents pre-
guntes al Departament d’Interior: 



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 84

– Realitzen els Mossos informes de radicalitat? Ho fan a sol·licitud explícita d’al-
gun tribunal? Qui ordena aquests informes? En quins casos es fan aquests informes? 
Qui estableix els criteris i paràmetres que han de constar en aquests informes? Qui 
estableix quan s’han de realitzar aquests informes? Quants informes s’han fet els 
darrers 5 anys d’aquest tipus? Sota quines ordres? On es custodien aquests infor-
mes? Qui pot tenir accés a aquest informes?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emmagatzematge 
de la informació que recullen els Mossos d’Esquadra per a fer els 
informes de radicalitat i els d’impacte en mitjans i xarxes socials
314-13952/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte als informes de radicalitat i informes d’impacte a mitjans i xarxes so-

cials que realitzen les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra. Arran de les notí-
cies sortides a la premsa arran de diversos casos en els quals l’àrea d’informació dels 
Mossos d’Esquadra ha realitzat informes de radicalitat així com informes d’impacte 
en xarxes socials i mitjans de comunicació i que degut a procediments judicials al-
guns d’ells han quedat a la llum pública, des de la CUP realitzem les següents pre-
guntes al Departament d’Interior: 

– On s’emmagatzema tota la informació que permet fer aquest informes? Sota 
quins paràmetres? A través de quins mecanismes o bases de dades?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de 
monitoratge utilitzat per als informes de radicalitat i d’impacte en 
mitjans i xarxes socials fets per les àrees d’informació dels Mossos 
d’Esquadra
314-13953/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
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Respecte als informes de radicalitat i informes d’impacte a mitjans i xarxes so-
cials que realitzen les àrees d’informació dels Mossos d’Esquadra. Arran de les notí-
cies sortides a la premsa arran de diversos casos en els quals l’àrea d’informació dels 
Mossos d’Esquadra ha realitzat informes de radicalitat així com informes d’impacte 
en xarxes socials i mitjans de comunicació i que degut a procediments judicials al-
guns d’ells han quedat a la llum pública, des de la CUP realitzem les següents pre-
guntes al Departament d’Interior: 

– Amb quin programari es realitza el monitoreig de xarxes socials? Com s’iden-
tifica i es vincula a les persones amb les xarxes socials? A través de quines dades es 
compara? Com s’identifiquen les persones que no tenen antecedents penals i/o po-
licials? Disposen els Mossos d’Esquadra d’alguna base de dades de persones sense 
antecedents penals i/o policials? Quina o quines? Com es regulen? Qui hi té accés? 
Quins paràmtres consten en aquesta/es bases de dades i/o sistemes d’informació?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement 
de l’informe de les diligències dels Mossos d’Esquadra 854972/2022, 
en mans del Jutjat d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-13954/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte l’informe obrants a les Diligències de Mossos d’Esquadra 854972/2022 

AT UINF METROSUD ampliatives de 851895/2022 AT USCCCORNELL actual-
ment en diligència d’instrucció al Jutge d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat 
(DP 863/22): 

Respecte el coneixement i posició del Departament d’Interior sobre aquests infor-
mes i aquestes pràctiques de les àrees d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra: 

– Té coneixement el Departament d’Interior d’aquests informes? Quins càrrecs 
dins l’estructura de comandament i política del Departament té coneixement i accés 
a aquests informes?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix en el 
marc legal de l’informe de les diligències dels Mossos d’Esquadra 
854972/2022, en mans del Jutjat d’Instrucció número 4 del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-13955/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte l’informe obrants a les Diligències de Mossos d’Esquadra 854972/2022 

AT UINF METROSUD ampliatives de 851895/2022 AT USCCCORNELL actual-
ment en diligència d’instrucció al Jutge d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat 
(DP 863/22): 

Respecte el coneixement i posició del Departament d’Interior sobre aquests infor-
mes i aquestes pràctiques de les àrees d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra: 

– Considera el Departament d’Interior que aquests informes tenen cabuda en el 
marc legal actual? En quins casos? Considera el Departament d’Interior que aquests 
informes es poden fer sense autorització judicial explícita?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
definir el concepte de radical en els informes de radicalitat dels 
Mossos d’Esquadra
314-13956/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte l’informe obrants a les Diligències de Mossos d’Esquadra 854972/2022 

AT UINF METROSUD ampliatives de 851895/2022 AT USCCCORNELL actual-
ment en diligència d’instrucció al Jutge d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat 
(DP 863/22). Respecte el coneixement i posició del Departament d’Interior sobre 
aquests informes i aquestes pràctiques de les àrees d’Informació del Cos de Mossos 
d’Esquadra: 

– Considera el Departament d’Interior que ser simpatitzant d’ERC, JUNTS o la 
CUP és un símbol de radicalitat? Considera el Departament d’Interior que parti-
cipar d’un sindicat d’habitatge és símbol de radicalitat? Considera el Departament 
d’Interior que els símbols antifeixistes són símbols de radicalitat? Està d’acord, el 
Departament d’Interior, en els criteris de l’Àrea d’Informació que així ho han esta-
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blert? Ha participat el Departament d’Interior en l’establiment d’aquests criteris? Té 
coneixement el Departament d’Interior d’aquests criteris? Pot traslladar el Departa-
ment d’Interior quins són aquests criteris? Pensa prendre el Departament d’Interior 
alguna mesura per tal que l’Àrea d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra deixi 
de considerar indicatius de radicalitat els fets de ser antifeixista, participar del mo-
viment per l’habitatge o de ser simpatitzant dels partits que ara mateix sumen un 
52% de la representació parlamentària al Parlament de Catalunya? Quines mesures 
concretes prendrà?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat en 
l’establiment del concepte de radical en els informes de radicalitat 
dels Mossos d’Esquadra
314-13957/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Respecte l’informe obrants a les Diligències de Mossos d’Esquadra 854972/2022 

AT UINF METROSUD ampliatives de 851895/2022 AT USCCCORNELL actual-
ment en diligència d’instrucció al Jutge d’Instrucció número 4 del Prat de Llobregat 
(DP 863/22): 

– Quins són els criteris per considerar que un símbol feixista o nazi tatxat és un 
símbol de radicalitat?

– Quins són els criteris per considerar que ser simpatitzant de la CUP, ERC o 
Junts és un símbol de radicalitat?

– Quins són els criteris per considerar que participar d’un sindicat d’habitatge és 
un símbol de radicalitat?

– Qui estableix els paràmetres per considerar una posició ideològica determina-
da com a radical?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en la manifestació de protesta per l’assassinat 
d’activistes kurdes el 7 de gener a Barcelona
314-13958/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 82939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Tal com ha comunicat el mitjà La Directa, el passat 7 de gener durant la mobilit-

zació per denunciar els feminicidis polítics a Barcelona i els assassinats del 23 de de-
sembre a París de dones kurdes, agents dels Mossos d’Esquadra van confiscar banderes 
a les persones manifestants justificant-ho a través de l’aplicació de la Llei Mordassa.

– Quants agents van participar en el dispositiu de la manifestació? (especificar 
nombre d’agents i de quines àrees són, de quines comissaries són i quines eren les 
seves funcions assignades)

– Quantes banderes es van confiscar?
– Per quin motiu es van confiscar aquestes banderes?
– Qui va donar l’ordre de confiscació?
– Quantes persones es van identificar?
– Per quin motiu es va identificar a les persones?
– Com es justifiquen les identificacions i intervencions de materials en una ma-

nifestació en la que no es va produir cap tipus d’incident?
– S’ha iniciat algun procediment penal o administratiu contra alguna de les per-

sones identificades? Quants i per quins motius?
– Es va realitzar algun tipus de dispositiu de seguiment personal, es va fer foto-

grafies o es va gravar amb dispositius de vídeo la mobilització? Hi havia autorització 
per fer-ho? Sota quin pretext? Què s’ha fet amb les imatges corresponents?

– Considera el Departament d’Interior que el moviment de solidaritat amb el Kur-
distan és un moviment radical o radicalitzat? I la Comissaria General d’Informació?

– Hi va haver agents d’informació presents a la mobilització? Per quin motiu? De 
quines àrees? Quants? Quin era el seu objectiu? Com es justifica la seva presència? 
Quines informacions van recollir aquests agents (dades personals, imatges, altres..)? 
Com es van recollir aquestes informacions? En quins suports s’han classificat o ar-
xivat? Es troben aquestes informacions a les bases de dades dels Mossos d’Esqua-
dra? En quines? Hi ha cap altra informació recollida que no es trobi en aquestes ba-
ses de dades? On es troba aquesta informació? Si qualsevol de les persones que va 
participar a aquesta mobilització sol·licita accés a les seves dades recollides el De-
partament li facilitarà accés? Pot el Departament garantir que no hi haurà cap més 
dada d’aquesta persona en mans dels Mossos d’Esquadra que les que se li facilitin 
quan sol·liciti l’accés?

– Hi ha algun procediment judicial obert respecte aquesta mobilització?
– Coneixia el Departament d’Interior aquesta actuació?
– Considera el Departament d’Interior que requisa banderes i identificar perso-

nes en una mobilització sense incidents és una actuació respectuosa amb els drets 
fonamentals? Està d’acord el Departament amb aquesta actuació?

– Ha obert el Departament d’Interior alguna investigació per aquesta actuació?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor
314-13959/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quantes autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor hi ha concedides 

actualment? (detallar si són persones físiques o jurídiques i municipi).

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor concedides 
des de l’entrada en vigor del Decret llei 9/2022, de mesures urgents 
en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13960/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Des de l’entrada en vigor del Decret llei, quantes noves autoritzacions de llo-

guer de vehicles amb conductor s’han concedit? (detallar si són persones físiques o 
jurídiques i municipi)

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor prorrogades 
des de l’entrada en vigor del Decret llei 9/2022, de mesures urgents 
en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13961/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Des de l’entrada en vigor del Decret Llei, quantes autoritzacions de pròrroga de 

lloguer de vehicles amb conductor s’han concedit? (Detallar si són persones físiques 
o jurídiques i municipi.)

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infraccions administratives en el lloguer de vehicles amb conductor 
amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de 
lloguer de vehicles amb conductor
314-13962/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quantes infraccions administratives de lloguer de vehicles amb conductor 

s’han tramitat? (detallar si són persones físiques o jurídiques) (Detallar per tipus 
d’infraccions molt greus, greus i lleus i subtipus.)

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de lloguer de vehicles amb conductor fetes amb 
relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de 
lloguer de vehicles amb conductor
314-13963/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quantes inspeccions de lloguer de vehicles amb conductor s’han realitzat? (de-

tallar si eren vehicles de persones físiques o jurídiques)
– Quines han estat les infraccions detectades en aquestes inspeccions?
– Quin ha estat l’import de les sancions imposades? (Detallar segons les regles 

del Decret.)

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’immobilitzacions de vehicles de lloguer amb conductor fetes amb 
relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de 
lloguer de vehicles amb conductor
314-13964/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quantes immobilitzacions de lloguer de vehicles amb conductor s’han portat 

a terme?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que 
han creat registres propis de vehicles i serveis amb relació al Decret 
llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles 
amb conductor
314-13965/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quins ens locals han creat els seus propis registres de vehicles i serveis?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que 
fan tasques de control i accés al registre de comunicacions dels 
serveis d’arrendament de vehicles amb conductor amb relació al 
Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de 
vehicles amb conductor
314-13966/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quins ens locals realitzen la tasca de control i accés al registre de comunica-

cions de serveis habilitat a aquest efecte pel Departament de Territori?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es 
troben el projecte de decret que ha de regular l’actuació de les empreses 
mediadores en la contractació de serveis de lloguer de vehicles amb 
conductor i la modificació del Decret 314/2016, pel qual es determinen 
les condicions específiques de contractació i comercialització de 
serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació
314-13967/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– En quina fase es troba el projecte de Decret que ha de regular l’actuació de les 

empreses mediadores en la contractació de serveis de lloguer de vehicles amb con-
ductor, així com també la modificació del Decret 314/2016, de 8 de novembre, que 
regula les empreses mediadores en el servei de taxi, per tal de preveure tots aquells 
aspectes relacionats amb el control d’empreses mediadores i el corresponent règim 
sancionador aplicable a aquestes empreses mediadores?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que 
han establert algun distintiu específic per als vehicles de lloguer 
amb conductor amb autorització per a serveis urbans amb relació 
al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de 
vehicles amb conductor
314-13968/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quins ens local ha establert algun un distintiu específic per aquells vehicles 

amb autorització d’àmbit urbà?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’autorització de lloguer de vehicles amb conductor per a 
serveis urbans amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents 
en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
314-13969/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 82956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, diputada, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació al Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de 

lloguer de vehicles amb conductor: 
– Quantes sol·licituds d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor de 

caràcter urbà hi ha hagut fins a dia d’avui?
– Quantes se n’han autoritzat?
– Quantes se n’han denegat?
– Quantes han estat desestimades per silenci negatiu?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, David Saldoni i de Tena, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte 
BRCAT entre Blanes (Selva) i Lloret de Mar (Selva)
314-13970/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, DEL GP JXCAT

Reg. 82958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En quin estat es troba el projecte del BRCat entre Blanes i Lloret de Mar? (deta-

llar per fases i terminis)
– Quan està previst la seva entrada en servei?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
condicionament i millorament de la carretera C-63 entre Vidreres i 
Lloret de Mar
314-13971/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, DEL GP JXCAT

Reg. 82959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En quin estat es troba el projecte de condicionament i millora per a la seguretat 

de la xarxa viària C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar? (detallar per fases i terminis)
– Quan està prevista la finalització de les obres?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar el col·lapse a l’enllaç entre les carreteres N-II i 
GI-600 a Tordera
314-13972/13

FORMULACIÓ: JUDITH TORONJO NOFUENTES, DEL GP JXCAT

Reg. 82960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Quines mesures té previst adoptar el Departament de Territori per evitar els 

col·lapses que es donen entre l’enllaç de la N-II i la Gi-600 en el terme municipal 
de Tordera?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Judith Toronjo Nofuentes, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a 
la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-13973/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 82961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Judith Toronjo Nofuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la intenció del Departament de Territori en relació a la C-32 entre 

Blanes i Lloret de Mar?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Judith Toronjo Nofuentes, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits per a la 
prolongació de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
314-13974/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 82962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Judith Toronjo Nofuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Territori ha iniciat els tràmits imprescindibles per fer efec-

tiva la viabilitat del perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar?
– Quan té previst iniciar-los?
– En cas que no tingui previst iniciar-los, quina solució plantejaria per resoldre 

la problemàtica que afecta els municipis de Tordera, Blanes i Lloret de mar? (Deta-
llar les actuacions).

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Judith Toronjo Nofuentes, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels 
Mossos d’Esquadra per a reduir l’augment d’agressions al transport 
públic
314-13975/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Una cincuentena de trabajadores de metro y tren han denunciado el incremento 
de agresiones en el transporte público, tanto a empleados como a usuarios, en una 
movilización en plaza Cataluña.

La manifestación convocada por CCOO, que cifra en un 20% el aumento de epi-
sodios violentos que se vivieron en los trenes en los primeros cinco meses de 2022, 
con suceso cada cuatro horas. En los últimos meses la cifra habría ido en aumento 
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por el incremento de pasaje por la gratuidad de Renfe, según el sindicato. Para re-
vertir la situación, los empleados reclaman más plantilla, mayor presencia policial y 
mayor coordinación entre administraciones.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo los Mossos d’Esquadra para 

reducir el incremento de agresiones y delincuencia en las estaciones de trenes y me-
tros de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir l’ozó troposfèric
314-13976/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generali-
tat, Mireia Boya, ha asegurado que el Govern incluirá «por primera vez» en el nuevo 
Plan de calidad del aire de Cataluña el ozono troposférico como uno de los gases 
contaminantes.

Boya ha explicado que este nuevo plan se compromete «no solo a hacer segui-
miento» del ozono troposférico, sino que también decretará medidas para su control 
y reducción en Cataluña.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Tiene intención el Govern de limitar actividades tales como el tráfico roda-

do o limitar la actividad industrial relacionada con refinerías, pintura, limpieza en 
seco de tejidos, y otras actividades que implican el uso de disolventes, para reducir 
el ozono troposférico?

– ¿Qué medidas concretas va a impulsar el Govern para controlar y reducir el 
ozono troposférico en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels 
residus de l’abocador de Solius, a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
314-13977/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
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la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La Generalitat clausurará antes de dos meses el vertedero de Solius, ubicado 
entre los municipios de Santa Cristina d’Aro y Llagostera (Girona), dando cumpli-
miento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que or-
denó su cierre en una sentencia el pasado mes de noviembre.

El director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire, ha anunciado 
esta medida en Girona tras reunirse con miembros de la plataforma Salvem Solius, 
que hace años llevan reivindicando el cierre de este vertedero, que empezó a funcio-
nar en los 70 y tenía una vida útil prevista de entre dos años y medio y tres años más.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Dónde irán los residuos que hasta la fecha se trataban en el vertedero de So-

lius, cuyo cierre es inminente?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir l’ocupació il·legal d’habitatges
314-13978/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Cataluña encabeza el ranking de autonomías con mayor número de «okupas» 
y eso tiene un alto impacto social. Según las últimas cifras, la autonomía catalana 
sigue representando más del 40% de las viviendas «okupadas» en toda España, un 
porcentaje que apenas ha mejorado en los últimos años.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué medidas concretas está impulsando el Govern para reducir la ocupación 

ilegal de viviendas en Cataluña?
– ¿Cuántos «narcopisos» tiene identificados en Cataluña la Consejería de Inte-

rior? Detallando número y ubicación.

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
posar fi al barraquisme entre el riu Besòs i la carretera de la Roca, a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-13979/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que establecen los 

artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con respuesta escrita.

Hace un año moría una pareja en un incendio, al intentar calentarse, en la ba-
rraca que acababan de estrenar en el poblado de Montcada i Reixac situado entre el 
río Besòs y la carretera de La Roca. Muchos en el pueblo ya lo llaman la favela: las 
chabolas se extienden a lo largo de más de un kilómetro y en una zona inundable. El 
suceso situó en la agenda pública un enclave en tierra de nadie, en la periferia de un 
municipio periférico de la gran Barcelona. Las entidades vecinales y ambientalistas 
de la zona llevan casi una década alertando.

En la zona malviven 100 personas, muchas de ellas menores, el doble de lo que 
se dijo hace un año. Sin agua y sin luz. O con agua captada de una laguna o depósi-
tos y la luz pinchada o de generadores.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo el Govern para acabar con el 

barraquismo degradante que sufren Montcada i Reixac, entre el río Besòs y la ca-
rretera de La Roca?

– ¿Cuántas personas del poblado de Montcada i Reixac situado entre el río Besòs 
y la carretera de La Roca han sido realojadas en viviendas dignas en 2022?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels 
Mossos d’Esquadra per a combatre l’amenaça del terrorisme gihadista
314-13980/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuántos presuntos terroristas yihadistas fueron detenidos en Cataluña en 

2021 y 2022?
– ¿Colaboran los Mossos d’Esquadra con el resto de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad del Estado en la detención de presuntos terroristas yihadistas en Cataluña?
– ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo los Mossos d’Esquadra para lu-

char contra la amenaza de terrorismo yihadista?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corrupció
314-13981/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Tras dejar el pasado noviembre a un paso del banquillo al PdeCat y a CDC y a 
varios de sus exgerentes por el caso del 3%, el juez de la Audiencia Nacional San-
tiago Pedraz ha enviado a juicio a otros 17 investigados en otra pieza de la causa, 
relativa a la supuesta fijación de precios de contratos públicos en Cataluña para anu-
lar a la competencia.

Es la denominada pieza «Infraestructures», que gira en torno a una presunta or-
ganización criminal dedicada a orquestar un supuesto direccionamiento de contra-
tos públicos que adjudicaba la empresa Gestió D’Infraestructures o Infraestructures 
de la Generalitat de Cataluña.

El procedimiento se encuadra en el denominado caso 3%, donde el juez ha in-
vestigado la presunta financiación irregular de CDC, y ha enviado a juicio, además 
de a los citados partidos, a 30 personas, entre ellas los exgerentes de CDC Andreu 
Viloca, Germá Gordó y Daniel Osàcar, y 14 empresas.

Para el PDeCAT y la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), 
la Fiscalía pide una multa de 3 millones de euros por un delito de blanqueo de ca-
pitales.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿El Govern está colaborando con la Justicia para esclarecer las presuntas co-

rruptelas relacionadas con el denominado caso 3%?
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para reducir y combatir la 

corrupción en la administración catalana?
– ¿Cuáles son los motivos por los cuales el Govern no pone en marcha todas las 

recomendaciones contra la corrupción que sugiere la Oficina Anticorrupción de Ca-
taluña?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista 
per al desenvolupament i la posada en marxa de les delegacions 
exteriors el 2023
314-13982/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.
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La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, 
ha afirmado en Helsinki que la prioridad del Govern es consolidar la red de delega-
ciones exteriores catalanas.

Serret calificó esta red de delegaciones catalanas repartidas por todo el mundo 
como «la joya de la corona» de la Generalitat y resaltó su importancia a la hora de 
establecer contactos con muchos países.

Cataluña cuenta actualmente con 13 «embajadas autonómicas» en pleno funcio-
namiento, la mayoría en países europeos, y hay otras siete que fueron creadas por 
decreto pero que están aún en proceso de desarrollo.

Estas últimas se encuentran en Japón, Andorra, Brasil –países donde ya hay un 
delegado– y en el Cono Sur americano, Senegal, África Meridional y Corea del Sur, 
que no cuentan todavía con delegado ni estructura.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuál es el gasto estimado de desarrollo y puesta en marcha de las delegacio-

nes exteriores catalanas para el año 2023? Detallando los costes de funcionamiento 
de las mismas por área geográfica.

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels 
drets de les persones amb discapacitat
314-13983/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

El Goven pretende avanzar en la consecución del Pacto «Nacional» sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad e impulsar el Código de Accesibilidad de 
Catalunya y cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de 2023.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué derechos de las personas con discapacidad están siendo actualmente vul-

nerados por parte del Govern?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar l’acomiadament dels treballadors de l’empresa General Electric 
de Barcelona
314-13984/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Los trabajadores de General Electric de Barcelona se han movilizado en defen-
sa de sus puestos de trabajo y en contra del Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE) que ha presentado la empresa y que afecta a 199 personas en España, 150 de 
ellas en Cataluña.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para tratar de evitar el des-

pido de los trabajadores de General Electric de Barcelona? 

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a reduir el risc sanitari vinculat a l’increment de la importació 
d’animals vius
314-13985/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La importación de animales vivos en Cataluña se incrementó durante el año 
2022 «y, por lo tanto, esta tendencia aumenta el riesgo sanitario que supondría la 
entrada de enfermedades infecciosas como la peste porcina africana (PPA), presente 
en numerosos países europeos», apuntan desde la Asociación Catalana de Produc-
tores de Porcino (PORCAT).

Así, en 2022 en total se importaron a Cataluña un total de 780.824 animales vi-
vos, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al 2021, año en que se impor-
taron 759.724 animales.

Por categorías, de todos los animales que entraron el 2022 en Cataluña, los des-
tinados al engorde fueron los más importados. En concreto, se importaron 449.459 
animales para engorde, que representaron un 58% del total; 304.218 animales se 
destinaron al sacrificio (39%); y, por último, 27.147 animales fueron para cría (solo 
un 3% del total).

Interesa saber a este diputado: 
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– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para reducir el riesgo sani-
tario vinculado al incremento de importación de animales vivos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
modernitzar el tram de la línia 3 de rodalia entre la frontera i la Tor 
de Querol
314-13986/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para la modernización del 

tramo de la línea ferroviaria R3 desde la frontera hasta La Tor de Querol?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
actes de les reunions de la taula de diàleg amb el Govern de l’Estat
314-13987/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Tiene intención el Govern de publicar las actas de las reuniones de la denomi-

nada «Mesa de Diálogo» que el Govern mantiene con el Gobierno de España o tie-
ne intención de seguir ocultando a los catalanes los acuerdos que en ella se toman?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones trans que s’han canviat el nom en les targetes de transport, 
d’estudiant i de biblioteca del 2015 ençà
314-13988/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Desde 2015, cerca de 2.000 personas trans han podido cambiar ya el nombre de 
nacimiento por el nombre «sentido» en la tarjeta sanitaria de la Generalitat y sin 
necesidad de haber hecho el trámite en el registro civil ni pasar por evaluación psi-
cológica o tratamiento.

En el caso de la tarjeta sanitaria catalana, desde 2015 sólo pide la voluntad de 
la persona, «garantizando el derecho de las personas trans a poderlo realizar sin la 
necesidad de un diagnóstico médico», ha explicado el director general de políticas 
Públicas LGTBI de la Generalitat, Xavier Florensa.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuántas personas trans han podido cambiar su nombre de nacimiento por el 

nombre «sentido» en las tarjetas de transporte público desde 2015?
– ¿Cuántas personas trans han podido cambiar su nombre de nacimiento por el 

nombre «sentido» en sus respectivos carnés universitarios desde 2015?
– ¿Cuántas personas trans han podido cambiar su nombre de nacimiento por el 

nombre «sentido» en sus respectivos carnés de bibliotecas desde 2015?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista 
per al desenvolupament i la posada en marxa de les delegacions 
exteriors el 2023
314-13989/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, 
ha afirmado en Helsinki que la prioridad del Govern es consolidar la red de delega-
ciones exteriores catalanas.

Serret calificó esta red de delegaciones catalanas repartidas por todo el mundo 
como «la joya de la corona» de la Generalitat y resaltó su importancia a la hora de 
establecer contactos con muchos países.

Cataluña cuenta actualmente con 13 «embajadas autonómicas» en pleno funcio-
namiento, la mayoría en países europeos, y hay otras siete que fueron creadas por 
decreto pero que están aún en proceso de desarrollo.
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Estas últimas se encuentran en Japón, Andorra, Brasil –países donde ya hay un 
delegado– y en el Cono Sur americano, Senegal, África Meridional y Corea del Sur, 
que no cuentan todavía con delegado ni estructura.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuál es el gasto estimado de desarrollo y puesta en marcha de las delegacio-

nes exteriores catalanas para el año 2023? Detallando los costes de funcionamiento 
de las mismas por área geográfica.

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del 
Departament de Salut per a tractar la depressió
314-13990/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado, con motivo del Día 
Mundial de la lucha contra la Depresión, que, actualmente, más de 700.000 perso-
nas están diagnosticadas con depresión en Cataluña. Los casos diagnosticados en la 
sanidad pública durante 2021 han aumentado en un 3,5% respecto al 2020.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando la Consejería de Salud para tratar la 

depresión a las 700.000 que la sufren en Cataluña? 
– ¿Cuántos psicólogos y psiquiatras trabajan actualmente en la sanidad pública 

catalana? ¿Cuántos nuevos profesionales de estas ramas se han incorporado en 2021 
y 2022 a la sanidad catalana?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
l’energia eòlica marina al golf de Roses i al golf de Lleó
314-13991/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
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– ¿Motivos por los cuales se está retrasando la conexión del despliegue de la 
energía eólica marina del golfo de Roses y del golfo de León –así como de la línea 
entre Santa Llogaia y Marsella– aprovechando el trazado del H2Med?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard del 
restabliment i el millorament de la connexió ferroviària amb Perpinyà 
(Rosselló)
314-13992/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Motivos por los cuales se está retrasando el restablecimiento y mejora de la 

conexión ferroviaria con Perpiñán?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per al reconeixement de l’oficialitat del català a les institucions 
europees
314-13993/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas ha impulsado el Govern para pedir la oficialidad de la 

lengua catalana en las instituciones europeas?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte H2Med
314-13994/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas ha impulsado el Govern para lograr la concreción del 

proyecto H2Med?
– ¿Qué condiciones ha puesto el Govern para apoyar el proyecto H2Med?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir 
el nombre d’empreses i ens públics
314-13995/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

De acuerdo con la información del IGAE, el número total de empresas y entes 
dependientes de la Generalitat de Cataluña se eleva a un total de 289, frente a las 115 
existentes en la Comunidad de Madrid. Así, Cataluña lidera el ranking de empresas 
públicas de España dependientes de la comunidad autónoma.

Del total de entes catalanes, un 22,84% pertenecen a consorcios, casi un 25% a 
fundaciones, un 19,72% son sociedades mercantiles y otro 18,69% son entes públicos.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Tiene intención el Govern de reducir el número de entes y empresas públicas 

dependientes en 2023?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i els 
objectius del llançament del nanosatèl·lit «Menut»
314-13996/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La Generalitat de Cataluña ha lanzado con éxito ‘Menut’, el segundo nanosatéli-
te catalán que se pone en órbita. Cerca de las 16 horas de la tarde de ayer, empezó el 
despegue de este aparato en Florida, fabricado por la empresa Open Cosmos. Este 
proyecto forma parte de la estrategia ‘NewSpace’ del gobierno catalán y ha viajado 
dentro de un cohete de la compañía SpaceX.

Aproximadamente una hora después del lanzamiento, se produjo la eyección del 
satélite, consiguiendo que éste entrase correctamente en órbita. Realmente, la pues-
ta en órbita estaba prevista para inicios del pasado mes de diciembre, pero la Gene-
ralitat ha tenido que esperar hasta 2023 porque el lanzamiento del cohete en el que 
tenía que viajar se acabó retrasando.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuál ha sido el coste del lanzamiento del nanosatélite «Menut»?
– ¿Qué objetivos persigue el lanzamiento del nanosatélite «Menut»?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
fomentar el sector dels videojocs
314-13997/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Según el informe «El sector de los videojuegos en Cataluña», publicado por 
Acció, el 40% de las principales empresas del sector, como Ubisoft, King o Game 
Loft, ya tienen presencia en Barcelona. Hay 206 estudios en los que trabajan casi 
4.000 personas y en 2020 facturaron más de 550 millones de euros, un 17% más que 
el año anterior. Por lo que, según el citado informe, actualmente Cataluña representa 
el 50% de la facturación de la industria de los videojuegos de toda España. La co-
munidad cuenta, además, con 56 startups vinculadas a este sector (un crecimiento 
del 43% en los últimos cuatro años), una decena de universidades con formación es-
pecializada y 7 centros tecnológicos con proyectos de I+D de este ámbito, así como 
asociaciones, incubadoras y eventos de primer nivel como DeviCAT, GameBCN o 
el Integrated Systems Europe (ISE).

Interesa saber a este diputado: 



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 109 

– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para impulsar el sector de 
los videojuegos en Cataluña?

– ¿Cuál ha sido el importe económico invertido en los últimos cinco años para 
potenciar el sector de los videojuegos en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
recuperar el nombre de turistes estrangers
314-13998/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Cataluña no ha acabado de recuperar este 2022 las cifras de visitantes extranje-
ros que llegaban antes de la pandemia. Según los datos provisionales que arroja la 
Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras, Frontur, informe elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística, INE, los turistas extranjeros que llegaron a Ca-
taluña el pasado mes de noviembre fueron 962.715, lo que significa un 8,1% menos 
respecto al mismo mes de 2019, cuando visitaron el territorio 1.047.153.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para tratar de recuperar la 

cifra de visitantes extranjeros en Cataluña?
– ¿A cuanto ascendió la recaudación tributaria relativa a la denominada tasa tu-

rística en 2022?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
reduir els temps d’espera en l’atenció primària
314-13999/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Según los datos del último Barómetro Sanitario, actualizados por el Ministerio 
de Sanidad en el mes de noviembre a nivel nacional y en marzo de 2022 a nivel au-
tonómico, Cataluña es la región de España en la que el tiempo medio de espera en-
tre que una persona pide cita y es finalmente atendida por su médico de familia es 
mayor. Concretamente, una media de 11,59 días.
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Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para los ciudadanos sean 

atendidos en la sanidad pública catalana en unos plazos razonables?
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para reducir los tiempos 

de espera para ser atendidos por un médico de familia?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mossos d’esquadra de la Comissaria de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-14000/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuántos agentes de Mossos d’Esquadra estaban realizando sus funciones en 

la Comisaría de l’Hospitalet de Llobregat a 31 de diciembre de 2022?
– ¿Cuántos efectivos policiales de Mossos d’Esquadra se incorporarán a lo largo 

del año 2023 a la Comisaría de l’Hospitalet de Llobregat?

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme per a aclarir els presumptes contactes entre les autoritats 
russes i diversos càrrecs implicats en el procés
314-14001/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

El proyecto de informe, presentado el pasado día 12 de enero de 2023 y redac-
tado por la eurodiputada letona Sandra Kalniete, «reitera su preocupación» sobre 
las revelaciones habituales de «grandes cantidades de financiación rusa a políticos y 
partidos en varios países democráticos» en «un intento de interferir en sus procesos 
domésticos».

En el mismo párrafo, menciona la «amplia interferencia rusa con el movimien-
to separatista en Cataluña», en una referencia que un informe previo de esta misma 
comisión parlamentaria ya recogía en 2022.
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En aquella ocasión, el informe final incidía en la mención a la necesidad de una 
investigación en profundidad de «los contactos estrechos y regulares entre funcio-
narios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España», 
revelados por el New York Times en septiembre de 2021.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas ha realizado el Govern para aclarar los contactos en-

tre las autoridades rusas y los principales cabecillas del denominado «procés»?
– ¿Qué acciones concretas ha realizado el cuerpo de Mossos d’Esquadra para 

desmontar posibles injerencias extranjeras en la política catalana?

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Hèlsinki de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu 
equip per a presentar el pla pilot de la renda bàsica universal
314-14002/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, ha viatjat 
els dies 10, 11 i 12 de gener, a Hèlsinki on ha mantingut presumptament trobades 
bilaterals amb representants de diverses institucions i presentat el denominat Pla Pi-
lot català de Renda Bàsica Universal.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuál ha sido el coste total del viaje de la consejera Serret y su equipo a Hèl-

sinki para presentar el denominado Pla Pilot català de Renda Bàsica Universal?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de pobresa energètica i sobre la quantia dels 
ajuts per a afrontar l’increment del preu de l’energia
314-14003/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
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– ¿Cuántas personas viven en Cataluña en situación de «pobreza energética»? 
Detallando sus tipologías y estado.

– ¿Cuánto dinero invirtió el Departamento de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural en 2022 en ayudas directas para empresas y familias para compensar 
el incremento de los precios de la energía?

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
territorials que té previst de desplegar al Penedès
314-14004/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

El Govern s’ha mostrat compromès a accelerar el desplegament dels serveis te-
rritorials al Penedès. Ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà 
Pons, després de reunir-se amb l’Associació Provegueria Penedès a Sant Sadurní 
d’Anoia, a Alt Penedès. Vilagrà ha recordat que el desplegament s’aplicarà sempre 
que els pressupostos de la Generalitat tirin endavant. «Aquest any 2023 en cas que 
s’aprovi el pressupost accelerem el desplegament dels serveis territorials de tots els 
Departaments al Penedès», ha avançat la consellera.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué «servicios territoriales» tiene intención de desplegar el Govern en las co-

marcas del Penedès? 

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
seva assistència a la cimera hispanofrancesa
314-14005/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Considera coherente el Govern apoyar con su presencia la Cumbre Hispa-

no-Francesa mientras el partido político que lidera el Govern (ERC) se manifiesta 
contra la citada cumbre?
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– ¿Qué papel ha desempeñado el Govern en la celebración de la Cumbre Hispa-
no-Francesa celebrada en Barcelona?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mossos d’esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-14006/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuántos agentes de Mossos d’Esquadra estaban realizando sus funciones en la 

Comisaría de Santa Coloma de Gramenet a 31 de diciembre de 2022?
– ¿Cuántos efectivos policiales de Mossos d’Esquadra se incorporarán a lo largo 

del año 2023 a la Comisaría de Santa Coloma de Gramenet?

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
pla de xoc per a controlar les poblacions de porc senglar
314-14007/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

El Govern anunció un plan de choque para controlar la expansión de los jabalíes 
y reducir daños. En él se incluye declarar la «emergencia cinegética» en zonas con 
sobrepoblación de Girona y Barcelona, como les Gavarres. En 20 años la población 
se ha multiplicado por su gran capacidad de adaptación a los hábitats, porque los 
jabalíes comen todo tipo de alimentos, son muy prolíficos y por la falta de depre-
dador salvaje.

De momento, no se ha logrado reducir la amenaza: hay un censo de unos 230.000 
animales y sólo han sido cazados 70.000 en la última temporada.

En el último año las poblaciones han crecido de media un 15%. Las zonas con 
mayor número de jabalíes son el Alt Empordà con 17 individuos por kilómetro cua-
drado y ya lejos, la Garrotxa, Montnegre, Montseny y Guilleries, con una media de 
5. Al otro extremo, la Segarra, Alt Pallars o el Cadí con 3 jabalíes.
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Interesa saber a este diputado: 
– ¿Qué acciones concretas está impulsando el Govern para aumentar la extinción 

del jabalí en Cataluña?
– ¿Tiene intención el Govern de modificar su plan de choque para controlar la 

expansión de los jabalíes y reducir daños?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mossos d’esquadra de la Comissaria del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-14008/13

FORMULACIÓ: ANTONIO GALLEGO BURGOS, DIPUTAT NO ADSCRIT

Reg. 83168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito, de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, la siguiente pregunta, para que les sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado: 
– ¿Cuántos agentes de Mossos d’Esquadra estaban realizando sus funciones en 

la Comisaría de El Prat de Llobregat a 31 de diciembre de 2022?
– ¿Cuántos efectivos policiales de Mossos d’Esquadra se incorporarán a lo largo 

del año 2023 a la Comisaría de El Prat de Llobregat?

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2023
Antonio Gallego Burgos, diputado no adscrito

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el conseller d’Interior va comparèixer en roda de premsa el 28 de 
novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de trànsit per 
al pont del desembre acompanyat de l’alcaldessa de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
314-14009/13

FORMULACIÓ: MERCÈ ESTEVE I PI, DEL GP JXCAT

Reg. 83170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mercè Esteve i Pi, 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: 
– Per quin motiu el conseller d’Interior va comparèixer en roda de premsa «per 

explicar els mesures de trànsit previstes pel pont» i «per valorar la reducció a 100 
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km/h del tram del Vallès de l’AP7» acompanyat de l’alcaldessa de Sant Cugat el 
passat 28 de novembre?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mercè Esteve i Pi, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Interior va convidar tots els alcaldes del Vallès a la roda de premsa 
del 28 de novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de 
trànsit per al pont del desembre
314-14010/13

FORMULACIÓ: MERCÈ ESTEVE I PI, DEL GP JXCAT

Reg. 83171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mercè Esteve i Pi, 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: 
– El conseller d’Interior va convidar tots els alcaldes del Vallès a la roda de 

premsa «per explicar les mesures de trànsit previstes pel pont» i «per valorar la re-
ducció a 100 km/h del tram del Vallès de l’AP7» el passat 28 de novembre? En cas 
negatiu, sota quins criteris es va fer la tria i de manera concreta, per quin motiu no-
més es va convidar l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mercè Esteve i Pi, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de 
convidar només l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) a la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 per a 
informar sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre
314-14011/13

FORMULACIÓ: MERCÈ ESTEVE I PI, DEL GP JXCAT

Reg. 83172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mercè Esteve i Pi, 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: 
– El conseller d’Interior considera adequat convidar només una alcaldessa a una 

roda de premsa «per explicar les mesures de trànsit previstes pel pont» i «per valo-
rar la reducció a 100 km/h del tram del Vallès de l’AP7» el passat 28 de novembre, 
tenint en compte que es tracta d’un tema d’àmbit supramunicipal i que no és de com-
petència directa d’aquell municipi?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mercè Esteve i Pi, diputada GP JxCat



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
del conseller d’Interior per a triar Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) per a fer la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 
relativa a les mesures de trànsit per al pont del desembre
314-14012/13

FORMULACIÓ: MERCÈ ESTEVE I PI, DEL GP JXCAT

Reg. 83173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mercè Esteve i Pi, 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: 
– Sota quins criteris va triar el conseller d’Interior Sant Cugat del Vallès per fer 

la roda de premsa «per explicar les mesures de trànsit previstes pel pont» i «per va-
lorar la reducció a 100 km/h del tram del Vallès de l’AP7» el passat 28 de novembre 
i no un altre municipi del Vallès?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mercè Esteve i Pi, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la tria de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) pel conseller d’Interior per a fer 
la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 relativa a les mesures 
de trànsit per al pont del desembre respon a criteris partidistes i no 
institucionals
314-14013/13

FORMULACIÓ: MERCÈ ESTEVE I PI, DEL GP JXCAT

Reg. 83174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mercè Esteve i Pi, 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: 
– El fet que el conseller d’Interior triés Sant Cugat del Vallès i es convidés només 

a la seva alcaldessa a la roda de premsa «per explicar les mesures de trànsit previs-
tes pel pont» i «per valorar la reducció a 100 km/h del tram del Vallès de l’AP7» el 
passat 28 de novembre té a veure amb criteris partidistes i no institucionals?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mercè Esteve i Pi, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència del Grup 
de Treball dels Mitjans Propis de la Generalitat
314-14014/13

FORMULACIÓ: OSCAR APARICIO PEDROSA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

En relació amb el Grup de Treball dels Mitjans propis de la Generalitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Existeix el Grup de Treball dels Mitjans propis de la Generalitat?
– En cas afirmatiu, quan es va constituir?
– Qui el composa?
– Quantes reunions s’han realitzat els darrers dos anys?
– Han col·laborat corporacions de dret públic? Quines?
– Han emès algun informe o document d’anàlisi i/o recomanacions? És públic? 

On es pot consultar?
– En cas que el Grup de Treball dels Mitjans propis de la Generalitat no estigui 

operatiu, tenen intenció d’impulsar-ho aquesta legislatura?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
document més ampli que el Pla estratègic del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció 2022-2025 publicat al web del Departament de 
Justícia
314-14015/13

FORMULACIÓ: OSCAR APARICIO PEDROSA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és l’empresa pública del De-
partament de Justícia que té per objectiu donar segones oportunitats a les persones 
privades de llibertat, a través de la formació i el treball. Dins de l’espai web del De-
partament de Justícia, el CIRE té el seu espai on hi consta documentació diversa. Un 
dels documents que hi ha penjats és el pla estratègic del CIRE per l’any 2022-2025 
que consta de sis pàgines dividida en tres eixos (drets humans, millora de compe-
tència, i règim obert) i 111 mesures sense desenvolupar.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un document més ampli que el ressenyat i penjat a l’enllaç web? En 

cas afirmatiu sol·licitem còpia del mateix.

Fascicle quart
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– Com es va redactar aquest pla estratègic? Quin procés de participació va tenir? 
Quins actors hi van intervenir?

– S’ha establert algun document que desenvolupi el contingut d’aquestes mesu-
res? S’ha establert algun mecanisme de control de compliment d’aquest pla estra-
tègic?

– Existeix algun informe de compliment del pla estratègic? Consta a l’accés de 
la població en general? Es té previsió de fer-lo? Quan?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau 
d’implantació del Programa d’atenció domiciliària de l’atenció 
primària i comunitària
314-14016/13

FORMULACIÓ: M. ASSUMPCIÓ LAÏLLA JOU, DEL GP JXCAT

Reg. 83178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
M. Assumpció Laïlla Jou, 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.

Al setembre de 2022 es va aprovar el Model del Programa d’atenció domiciliària 
(ATDOM) de l’atenció primària i comunitària (APiC), que incorpora 7 ítems d’ava-
luació per a la seva implantació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Amb quin grau d’implantació del programa s’ha acabat l’any 2022?
2. Quin és el quadre de comandament del programa a desembre del 2022?
3. Quina és la prevalença de nafres i infeccions d’orina en persones ateses dins 

del programa ATDOM, a desembre del 2022?
4. Quina és l’evolució d’ingressos, reingressos, visites a urgències i consultes ex-

ternes (en referència als anys 2021-2022)?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
M. Assumpció Laïlla Jou, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’acreditació de qualificació professional de l’Agència 
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 
resoltes els darrers cinc anys
314-14017/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
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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.

Al febrer, l’Agència FPCat va posar en marxa un sistema online d’acreditació, 
que permet realitzar els tràmits en qualsevol moment, a la persona sense titulació 
que volen acreditar la seva qualificació professional.

En el primer mig any de funcionament d’aquest sistema es van registrar 8.527 
sol·licituds, una xifra que superava amb escreix les 6.171 de tot l’any 2021, però molt 
lluny de les 200.000 acreditacions en tres anys que caldria aconseguir.

El mes de novembre l’agencia FPCat, fruit del baix nivell d’acreditacions va 
sig-nar un conveni amb la cadena de supermercats Caprabo, per iniciar un pro-cés 
d’acreditació de competències professionals del seu personal.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds d’acreditacions de qualificació professional s’han produït 

en els darrers cinc anys? Desglossat per anys.
– Quantes sol·licituds d’acreditacions de qualificació professional s’han resolt els 

darrers cinc anys? Desglossat per anys.
– Quantes sol·licituds d’acreditacions de qualificació professional hi ha pendents 

de resoldre? Quin és el termini mig de resolució?
– Quantes acreditacions de qualificació professional considera el Departament 

que caldria realitzar els propers dos anys?
– Quants professionals realitzen en l’actualitat tasques d’assessors de les sol·lici-

tuds d’acreditació de qualificació professional?
– Quants professionals composen les comissions avaluadores de valoració de les 

sol·licituds d’acreditació de qualificació professional?
– L’any 2022 el departament va sol·licitar la incorporació de professionals per 

realitzar aquestes tasques. Quants es van inscriure de nou?
– Quantes persones han realitat durant l’any 2022 el curs de 15 hores per a dur 

les tasques d’avaluació?
– S’ha delegat aquestes tasques amb organitzacions empresarials i sindicals més 

representatives a Catalunya (Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Na-
vegació i altres entitats representatives d’interessos econòmics o professionals)? En 
cas afirmatiu, amb quines?

– El mes de novembre es va signar un conveni de col·laboració amb el grup de 
supermercats Caprabo per realitzar les tasques d’acreditació. Tenia alguna contra-
partida econòmica? Com controla el Departament les acreditacions atorgades per 
l’empresa?

– S’ha signat algun conveni similar amb alguna altra empresa? En cas afirmatiu 
amb quina/quines?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2023
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida destinada 
a l’acreditació de qualificacions professionals dels pressupostos del 
2018 al 2022
314-14018/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 83185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat, 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.

El Reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral i/o formació no formal és un procés mitjançant el qual s’atorga a una per-
sona candidata una acreditació oficial prèvia avaluació de les seves competències 
professionals.

Les competències professionals poden acreditar-se oficialment a través de les 
convocatòries del procediment per a l’avaluació i acreditació de les competències 
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no for-mals de 
formació, dirigit a totes aquelles persones que hagin adquirit les seves competències 
professionals mitjançant l’experiència laboral i/o la formació de les quals no tinguin 
una acreditació oficial.

A Catalunya, és l’Agència FPCat l’organisme competent per a l’acreditació de les 
qualificacions professionals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina partida destinada a l’acreditació de qualificacions professionals hi ha 

hagut als pressupostos de 2018,2019,2020,2021 i 2022?
– Com es finançaven aquestes partides? Hi havia finançament en transferències 

corrents d’altres administracions? En cas afirmatiu, en quina quantia en cadascun 
dels exercicis econòmics?

– Quines obligacions reconegudes netes s’han realitzat a aquestes partides en 
els exercicis pressupostaris esmentats en la primera pregunta? Es demana detall 
d’aquestes partides pressupostàries amb detall també de les obligacions reconegu-
des netes imputades.

– En algun d’aquests exercicis econòmics no s’ha esgotat la partida pressupostà-
ria? En afirmatiu, en quin i per quin motiu?

– En alguns dels exercicis pressupostaris s’ha hagut de retornar alguna trans-
ferència corrent a d’altres administracions? En cas afirmatiu, es demana indicació 
de l’exercici pressupostari, quantia i Administració a que s’ha reintegrat/retornat la 
quantia?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2023
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses per ferida d’arma blanca pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques els anys 2020, 2021 i 2022
314-14019/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 han estat ateses durant els anys 2020, 2021 i 2022 pel Ser-

vei d’Emergències Mèdiques (SEM) per ferida d’arma blanca? Desglossar per anys 
i municipi.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
detinguts pels Mossos d’Esquadra i per la Policia Local a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès) el 2021 i el 2022
314-14020/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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 han estat detingudes durant els anys 2021 i 2022 pel Cos de 

Mossos d’Esquadra, i també per la Policia Local si es disposen de les dades, al mu-
nicipi de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)? Desglossar per anys, els motius de 
la detenció i la nacionalitat de les persones detingudes.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes 
que han tingut lloc a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 2021 
i el 2022
314-14021/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Quants delictes s’han produït al municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-

lonès) durant els anys 2021 i 2022? Desglossar per anys i tipologia delictiva.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Infraestructures de la Generalitat de Catalunya no ha tornat 
a fer les obertures de les licitacions en actes públics com abans de 
la pandèmia de covid
314-14022/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Per quins motius Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU no ha 

tornat a realitzar les apertures de les licitacions en actes públics com es feia abans 
de les restriccions imposades per la pandèmia?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya de tornar a fer les 
obertures de les licitacions en actes públics
314-14023/13

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 83194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU tornar a realit-

zar les apertures de les licitacions en actes públics enlloc de fer-ho de forma interna? 
En cas afirmatiu, quan té previst fer-ho?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
immediates previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar 
els possibles escenaris de sequera dels propers mesos
314-14024/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 83225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joaquim Calatayud Casals, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures immediates té previstes l’ACA per tal de pal·liar els possibles 

escenaris de sequera que pot patir Catalunya en els propers mesos?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures a llarg 
termini previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar els 
possibles escenaris de sequera
314-14025/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 83226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joaquim Calatayud Casals, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures a llarg termini té previstes l’ACA per tal de pal·liar els possi-

bles escenaris de sequera?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla 
de mesures a llarg termini per a afrontar els possibles efectes del 
canvi climàtic
314-14026/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 83227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joaquim Calatayud Casals, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Actualment la Generalitat ja té un Pla especial d’actuació en situació d’alerta 

i eventual sequera. Tot i això, té previst el Govern la redacció d’algun Pla amb me-
sures a llarg termini per fer front als possibles canvis que es poden produir fruit del 
canvi climàtic?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del Pla territorial sectorial d’habitatge
314-14027/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 83228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, 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: 
– En quin estat de tramitació es troba el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge?
– Quan es preveu la seva aprovació?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla zonal 
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida
314-14028/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 83229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, 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: 
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– En quin estat es troba el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Dipu-
tació de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies del Pla 
zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida que 
s’incorporaran a la xarxa de carreteres de la Generalitat
314-14029/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 83230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, 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: 
– Quines vies del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de 

Lleida hi ha previstes incorporar a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Cata-
lunya perquè n’assumeixi la gestió?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
d’incorporació de les vies del Pla zonal de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Lleida a la xarxa de carreteres de la 
Generalitat
314-14030/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 83231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Cristina Casol Segués, 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: 
– En quina data es preveu que s’incorporin les vies del Pla zonal de la xarxa lo-

cal de carreteres de la Diputació de Lleida a la xarxa de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) usuaris del CUAP Casernes 
de Sant Andreu, de Barcelona
314-14031/13

FORMULACIÓ: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 83420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Jordi Fàbrega i Sabaté, 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.

Donat que el CAP Centre de Montcada no disposa de servei d’urgències en hora-
ri nocturn i que els veïns i veïnes de Montcada i Reixac tenen com a centre d’urgèn-
cies en horari nocturn el CUAP Casernes de Sant Andreu a Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quants veïns i veïnes empadronats a Montcada i Reixac s’han visitat al CUAP 

Casernes de Sant Andreu (Barcelona) durant l’horari nocturn (de 20:00h a 8:00h) el 
passat any 2022?

2. Quin percentatge d’usuaris del CUAP Casernes de Sant Andreu (Barcelona) 
són veïns i veïnes empadronats a Montcada i Reixac?

3. Quantes trucades ha rebut el servei telefònic 061 de veïns i veïnes empadro-
nats a Montcada i Reixac el passat any 2022?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI 
el 2021
314-14032/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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: 
– Quantes persones s’han atès durant l’any 2021 des dels diferents punts de la 

xarxa Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI d’arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI 
el 2022
314-14033/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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: 
– Quantes persones s’han atès durant l’any 2022 des dels diferents punts de la 

xarxa Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI d’arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors atesos a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2021
314-14034/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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: 
– Quantes de les persones que s’han atès durant l’any 2021 des dels diferents 

punts de la xarxa Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI d’arreu de Catalunya són 
menors de 18 anys?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors atesos a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2022
314-14035/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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: 
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– Quantes de les persones que s’han atès durant l’any 2022 des dels diferents 
punts de la xarxa Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI d’arreu de Catalunya són 
menors de 18 anys?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acompanyament 
que ofereix a les persones LGTBI la Xarxa de Serveis d’Atenció 
Integral LGTBI en el canvi de nom de la targeta sanitària
314-14036/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el tipus d’acompanyament que es fa des del Servei d’Atenció Integral 

(SAI) LGTBI per a les persones que sol·liciten el canvi de nom en la tarjeta sanitaria 
per el «nom sentit»?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als 
menors que acudeixen a un punt de la Xarxa de Serveis d’Atenció 
Integral LGTBI
314-14037/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el protocol que s’aplica per els menors de 18 anys que acudeixen a un 

punt del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI que hi ha arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts 
de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14038/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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 data 17 de gener de 2023 quants punts de la xarxa del Servei d’Atenció In-

tegral (SAI) LGTBI hi ha arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors als punts de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14039/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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 data 17 de Gener de 2023 quantes persones estan treballant en els diferents 

punts de la xarxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI que hi ha arreu de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat als punts de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
314-14040/13

FORMULACIÓ: ISABEL LÁZARO PINA, DEL GP VOX

Reg. 83429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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: 
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– En data 17 de gener de 2023 quin és el pressupost destinat als diferents punts 
de la xarxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI que hi ha arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Isabel Lázaro Pina, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la 
Generalitat en l’elaboració o el finançament de l’informe «Violència 
institucional en el marc de drets sexuals i reproductius»
314-14041/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 83451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– ¿Ha participado la Generalitat de Cataluña en la elaboración o financiación del 

Informe «Violència institucional en el marc de drets sexuals i reproductius» de la 
Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos?

Palacio del Parlament, 19 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
participació de la Generalitat en l’informe «Violència institucional en 
el marc de drets sexuals i reproductius»
314-14042/13

FORMULACIÓ: MARÍA ELISA GARCÍA FUSTER, DEL GP VOX

Reg. 83452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
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: 
– En caso de que la Generalitat de Cataluña haya participado en la financiación 

del Informe «Violència institucional en el marc de drets sexuals i reproductius» de 
la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos ¿cuál ha sido el coste total de 
su participación?

Palacio del Parlament, 19 de enero de 2023 
María Elisa García Fuster, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions verbals i físiques d’alumnes o familiars d’alumnes 
a docents de centres públics el 2022
314-14043/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 83453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas agresiones verbales y físicas ha sufrido el personal docente de cen-

tros públicos educativos ocasionadas por alumnado o por familiares del alumna-
do en el año 2022?

Palacio del Parlament, 19 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions verbals i físiques d’alumnes o familiars d’alumnes a 
docents de centres públics denunciades als Mossos d’Esquadra 
el 2022
314-14044/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 83454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas agresiones verbales y físicas sufridas por el personal docente de cen-

tros públicos educativos ocasionadas por alumnado o por familiares del alumnado 
han sido denunciadas ante los Mossos d’Esquadra en el año 2022?

Palacio del Parlament, 19 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios d’alumnes 
dels centres escolars de Lloret de Mar (La Selva)
314-14045/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, DEL GP JXCAT

Reg. 83462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són actualment, durant el curs 2022-2023, les ràtios d’alumnes de tots 

els centres escolars que integren el Servei Educatiu a la ciutat de Lloret de Mar. (De-
tallar les ràtios per centres i aules)

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
convidar el Consell Departamental dels Pirineus Orientals a formar 
part del Consell de la Mancomunitat Cultural per a incentivar els 
projectes culturals transfronterers
314-14046/13

FORMULACIÓ: LLUÍS PUIG GORDI, DEL GP JXCAT

Reg. 83467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Lluís Puig Gordi, 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 la mancomunitat cultural, s’ha plantejat la consellera convidar-hi a for-

mar-ne part al Consell Departamental del Pirineu Oriental per incentivar els projec-
tes culturals transfronterers?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Lluís Puig Gordi, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions en el 
marc del Pacte Nacional per la Llengua per a incloure-hi la llengua 
de signes catalana i sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la 
llengua de signes catalana
314-14047/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– De cara a aconseguir un marc sociolingüístic igualitari, que és una de les bases 

fonamentals del Pacte Nacional per la Llengua, no creu el Departament de Cultura 
que la llengua de signes en català ha de formar part de les accions que a l’entorn del 
Pacte s’han de desenvolupar, així com desplegar-ne la llei?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a garantir els drets de les persones sordes en la vida quotidiana i 
les gestions davant la manca d’intèrprets de la llengua de signes 
catalana
314-14048/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– Què fa el Govern de la Generalitat per garantir els drets de les persones sordes 

en el desenvolupament de la seva vida quotidiana per la manca d’intèrprets per fer 
gestions?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels 
drets de les persones sordes davant la manca d’intèrprets de la 
llengua de signes catalana
314-14049/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
– La davallada d’intèrprets per a les persones sordes de Catalunya ha implicat 

una davallada de la cartera de serveis de Fesoca. Com pensa el Govern de la Gene-
ralitat solucionar aquesta manca de contractació d’intèrprets per tal de garantir els 
drets de les persones sordes?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
s’havien de finançar amb les subvencions que l’Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà (Pallars Jussà) ha rebutjat
314-14050/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– S’ha conegut el rebuig, per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, d’una 

subvenció de quasi 40.000 € que anava destinada a actuacions sobre la muralla i la 
senyalització de diversos punts d’interès cultural al municipi. Quines eren les actua-
cions que havien de finançar-se amb aquesta subvenció?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi que 
coordinarà les excavacions als jaciments del Pallars Jussà
314-14051/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– En cas que les excavacions en jaciments de la comarca tirin endavant amb un 

altre tipus de finançament, el Museu de la Conca Dellà serà qui ho coordini o, per 
contra, les troballes i la direcció d’aquestes excavacions seran gestionades per un 
altre municipi?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per als jaciments arqueològics del Pallars Jussà del rebuig de les 
subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
314-14052/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 83482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– Quines conseqüències tindrà sobre les actuacions en els jaciments arqueolò-

gics de la comarca del Pallars Jussà, el fet que s’hagi rebutjat la subvenció, que és 
quadriennal? Quedaran aturats? En cas contrari, amb quin finançament es duran a 
terme la continuació dels treballs?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en 
la projecció del Museu de la Conca Dellà del rebuig de dues 
subvencions per l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
314-14053/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 83483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– Com afectarà la pèrdua d’aquesta subvenció quadriennal de recerca arqueolò-

gica a la projecció comarcal i nacional del Museu de la Conca Dellà?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el rebuig de 
subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars 
Jussà) posa en perill el conveni amb el Departament de Cultura i la 
Universitat de Barcelona
314-14054/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 83484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– El fet que s’hagi rebutjat la subvenció de més de 100.000 € posa en perill el 

conveni que te el Departament de cultura, l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà i la 
Universitat de Barcelona pels camps de treball?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions 
en el Museu de la Conca Dellà i el Geoparc Orígens del rebuig de 
subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars 
Jussà)
314-14055/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, DEL GP JXCAT

Reg. 83485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

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: 
Havent conegut que l’ajuntament d’Isona i del Conca Dellà ha rebutjat dues sub-

vencions del Departament de Cultura.
– Quines afectacions tindrà respecte el Museu de la Conca Dellà i el Geoparc 

Orígens el fet que aquest finançament no hagi estat acceptat? La pèrdua d’aquest fi-
nançament pot provocar que el Museu de la Conca Dellà perdi la direcció que exer-
ceix actualment i que va vinculada també al Museu de Coll de Nargó i a Vilanova 
de Meià?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Jeannine Abella i Chica, diputada GP JxCat

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 l’aposta per la ficció en el marc del nou pla estratègic
322-00167/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 84187 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 l’aposta per la ficció en el marc nou pla estratègic.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
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 l’aniversari de la guerra d’Ucraïna
322-00168/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 84188 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 l’aniversari de la Guerra d’Ucraïna.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el sou de Pilar Rahola per la seva participació en el programa 
Preguntes freqüents
322-00169/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 84192 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el sueldo de Pilar Rahola por sus apariciones en el programa Pre-

guntes freqüents de TV3?

Palacio del Parlament, 24 de enero de 2023
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 el tancament de l’exercici econòmic del 2022 i les previsions 
pressupostàries per al 2023
322-00170/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 84196 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tancament econòmic del 2022 i la previsió de pressupost del 2023.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
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 l’aposta per les sèries en català el 2023
322-00171/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 84197 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aposta per les sèries en català el 2023.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
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 l’aposta per la ficció en la nova etapa de la Corporació
322-00172/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Aposta per la ficció en la nova etapa de la CCMA.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la gestió dels recursos humans a la Corporació
322-00173/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 84250 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 gestió dels RRHH a la Corporació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el dany que les paraules insultants i els 
comportaments indecorosos fan a la reputació de TV3
323-00229/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 83765 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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: 
– Té present la direcció de TV3 el dany a la reputació de l’ens, i fins i tot en ter-

mes de caiguda de publicitat, que li poden causar les paraules insultants o el com-
portament indecorós de les persones que surten a la pantalla, siguin o no empleats 
de TV3?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les excuses demanades pels responsables del 
programa de TV3 Planta baixa a Carles Puigdemont per la cançó que 
va sonar mentre sortia la seva imatge
323-00230/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 83766 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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: 
– Com valora les ràpides, humils i inhabituals excuses que han demanat els res-

ponsables del programa Planta Baixa de TV3 al Sr. Puigdemont pel fet d’haver si-
multanejat una imatge seva amb el so d’una ranxera?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Anna Grau Arias, diputada GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les produccions de la Corporació en els Premis 
Gaudí
323-00231/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 84189 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 produccions de la CCMA en els Premis Gaudí.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte Antàrtida
323-00232/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 84190 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 el Projecte Antàrtida.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC



BOPC 481
31 de gener de 2023

3.27.10. Preguntes orals en comissió 143 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’impuls dels Premis Sonor
323-00233/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 84191 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 l’impuls dels Premis Sonor.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Raquel Sans Guerra, portaveu a la CCMA GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els fets ocorreguts en el programa Planta baixa el 
12 de gener de 2023
323-00235/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 84198 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els fet ocorreguts al programa Planta Baixa el passat dijous 12 de gener 

de 2023.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol contra l’assetjament sexual i per raó 
de sexe
323-00236/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 84199 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a 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 el Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a Catalunya 

Ràdio.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el lideratge de TV3 durant el 2022
323-00237/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 84200 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el lideratge de TV3 durant l’any 2022.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de Nadal
323-00238/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la programació del període de Nadal.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les veus d’especialistes i l’equilibri informatiu a la 
televisió
323-00239/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84203 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Criteris sobre les veus especialistes i l’equilibri informatiu a la televisió.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els pòdcasts de l’emissora
323-00240/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84204 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Criteris i previsions sobre els podcast de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les tertúlies i les veus d’especialistes a la ràdio
323-00241/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 84205 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Criteris sobre les tertúlies i veus especialistes a la ràdio.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a convidar polítics en actiu a les 
tertúlies de TV3
323-00242/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 84243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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: 
– Quin són els criteris per convidar polítics en actiu a tertúlies de TV3?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els protocols per a fer front a les agressions sexuals
323-00243/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 84244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els protocols per fer front a agressions sexual a Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
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 programació de TV3
323-00244/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 84246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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

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

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

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta en els informatius
323-00245/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 84251 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2023

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 Sigfrid 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 el tractament de l’extrema dreta en els informatius.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de responsabilitats pel problema de descoordinació 
que hi va haver en el programa de TV3 Planta baixa del 12 de gener 
de 2023
325-00099/13

FORMULACIÓ: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

A la Mesa del Parlament
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, presen-
ta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui assumeix la responsabilitat i quines mesures s’han pres perquè episodis de 

descoordinació com el del passat dijous 12 de gener al programa Planta Baixa no 
tornin a succeir?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Francesc Ten i Costa, diputat GP JxCat
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	314-13965/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que fan tasques de control i accés al registre de comunicacions dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer
	314-13966/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troben el projecte de decret que ha de regular l’actuació de les empreses mediadores en la contractació de serveis de lloguer de vehicles amb conductor i la modificació del Decret 314/2016,
	314-13967/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que han establert algun distintiu específic per als vehicles de lloguer amb conductor amb autorització per a serveis urbans amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de 
	314-13968/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’autorització de lloguer de vehicles amb conductor per a serveis urbans amb relació al Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
	314-13969/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte BRCAT entre Blanes (Selva) i Lloret de Mar (Selva)
	314-13970/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de condicionament i millorament de la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
	314-13971/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar el col·lapse a l’enllaç entre les carreteres N-II i GI-600 a Tordera
	314-13972/13
	Formulació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
	314-13973/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb una altra diputada del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits per a la prolongació de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar
	314-13974/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb una altra diputada del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels Mossos d’Esquadra per a reduir l’augment d’agressions al transport públic
	314-13975/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir l’ozó troposfèric
	314-13976/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels residus de l’abocador de Solius, a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
	314-13977/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir l’ocupació il·legal d’habitatges
	314-13978/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a posar fi al barraquisme entre el riu Besòs i la carretera de la Roca, a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	314-13979/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dels Mossos d’Esquadra per a combatre l’amenaça del terrorisme gihadista
	314-13980/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la corrupció
	314-13981/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per al desenvolupament i la posada en marxa de les delegacions exteriors el 2023
	314-13982/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets de les persones amb discapacitat
	314-13983/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar l’acomiadament dels treballadors de l’empresa General Electric de Barcelona
	314-13984/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reduir el risc sanitari vinculat a l’increment de la importació d’animals vius
	314-13985/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a modernitzar el tram de la línia 3 de rodalia entre la frontera i la Tor de Querol
	314-13986/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les actes de les reunions de la taula de diàleg amb el Govern de l’Estat
	314-13987/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones trans que s’han canviat el nom en les targetes de transport, d’estudiant i de biblioteca del 2015 ençà
	314-13988/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per al desenvolupament i la posada en marxa de les delegacions exteriors el 2023
	314-13989/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament de Salut per a tractar la depressió
	314-13990/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de l’energia eòlica marina al golf de Roses i al golf de Lleó
	314-13991/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard del restabliment i el millorament de la connexió ferroviària amb Perpinyà (Rosselló)
	314-13992/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al reconeixement de l’oficialitat del català a les institucions europees
	314-13993/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte H2Med
	314-13994/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reduir el nombre d’empreses i ens públics
	314-13995/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i els objectius del llançament del nanosatèl·lit «Menut»
	314-13996/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar el sector dels videojocs
	314-13997/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a recuperar el nombre de turistes estrangers
	314-13998/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reduir els temps d’espera en l’atenció primària
	314-13999/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de la Comissaria de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-14000/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a aclarir els presumptes contactes entre les autoritats russes i diversos càrrecs implicats en el procés
	314-14001/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Hèlsinki de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip per a presentar el pla pilot de la renda bàsica universal
	314-14002/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de pobresa energètica i sobre la quantia dels ajuts per a afrontar l’increment del preu de l’energia
	314-14003/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis territorials que té previst de desplegar al Penedès
	314-14004/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la seva assistència a la cimera hispanofrancesa
	314-14005/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-14006/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del pla de xoc per a controlar les poblacions de porc senglar
	314-14007/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de la Comissaria del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-14008/13
	Formulació: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el conseller d’Interior va comparèixer en roda de premsa el 28 de novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre acompanyat de l’alcaldessa de Sant Cu
	314-14009/13
	Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Interior va convidar tots els alcaldes del Vallès a la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre
	314-14010/13
	Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de convidar només l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) a la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 per a informar sobre les mesures de trànsit per al pont del desembre
	314-14011/13
	Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del conseller d’Interior per a triar Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per a fer la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 relativa a les mesures de trànsit per al pont del desembre
	314-14012/13
	Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la tria de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) pel conseller d’Interior per a fer la roda de premsa del 28 de novembre de 2022 relativa a les mesures de trànsit per al pont del desembre respon a cri
	314-14013/13
	Formulació: Mercè Esteve i Pi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència del Grup de Treball dels Mitjans Propis de la Generalitat
	314-14014/13
	Formulació: Oscar Aparicio Pedrosa, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un document més ampli que el Pla estratègic del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 2022-2025 publicat al web del Departament de Justícia
	314-14015/13
	Formulació: Oscar Aparicio Pedrosa, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’implantació del Programa d’atenció domiciliària de l’atenció primària i comunitària
	314-14016/13
	Formulació: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’acreditació de qualificació professional de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya resoltes els darrers cinc anys
	314-14017/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida destinada a l’acreditació de qualificacions professionals dels pressupostos del 2018 al 2022
	314-14018/13
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses per ferida d’arma blanca pel Sistema d’Emergències Mèdiques els anys 2020, 2021 i 2022
	314-14019/13
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra i per la Policia Local a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 2021 i el 2022
	314-14020/13
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes que han tingut lloc a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 2021 i el 2022
	314-14021/13
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Infraestructures de la Generalitat de Catalunya no ha tornat a fer les obertures de les licitacions en actes públics com abans de la pandèmia de covid
	314-14022/13
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya de tornar a fer les obertures de les licitacions en actes públics
	314-14023/13
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures immediates previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar els possibles escenaris de sequera dels propers mesos
	314-14024/13
	Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures a llarg termini previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per a pal·liar els possibles escenaris de sequera
	314-14025/13
	Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un pla de mesures a llarg termini per a afrontar els possibles efectes del canvi climàtic
	314-14026/13
	Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del Pla territorial sectorial d’habitatge
	314-14027/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida
	314-14028/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida que s’incorporaran a la xarxa de carreteres de la Generalitat
	314-14029/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’incorporació de les vies del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida a la xarxa de carreteres de la Generalitat
	314-14030/13
	Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) usuaris del CUAP Casernes de Sant Andreu, de Barcelona
	314-14031/13
	Formulació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2021
	314-14032/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2022
	314-14033/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2021
	314-14034/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI el 2022
	314-14035/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acompanyament que ofereix a les persones LGTBI la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI en el canvi de nom de la targeta sanitària
	314-14036/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per als menors que acudeixen a un punt de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
	314-14037/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
	314-14038/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors als punts de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
	314-14039/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als punts de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI
	314-14040/13
	Formulació: Isabel Lázaro Pina, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat en l’elaboració o el finançament de l’informe «Violència institucional en el marc de drets sexuals i reproductius»
	314-14041/13
	Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la participació de la Generalitat en l’informe «Violència institucional en el marc de drets sexuals i reproductius»
	314-14042/13
	Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions verbals i físiques d’alumnes o familiars d’alumnes a docents de centres públics el 2022
	314-14043/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions verbals i físiques d’alumnes o familiars d’alumnes a docents de centres públics denunciades als Mossos d’Esquadra el 2022
	314-14044/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios d’alumnes dels centres escolars de Lloret de Mar (La Selva)
	314-14045/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de convidar el Consell Departamental dels Pirineus Orientals a formar part del Consell de la Mancomunitat Cultural per a incentivar els projectes culturals transfronterers
	314-14046/13
	Formulació: Lluís Puig Gordi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions en el marc del Pacte Nacional per la Llengua per a incloure-hi la llengua de signes catalana i sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
	314-14047/13
	Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir els drets de les persones sordes en la vida quotidiana i les gestions davant la manca d’intèrprets de la llengua de signes catalana
	314-14048/13
	Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets de les persones sordes davant la manca d’intèrprets de la llengua de signes catalana
	314-14049/13
	Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que s’havien de finançar amb les subvencions que l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) ha rebutjat
	314-14050/13
	Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el municipi que coordinarà les excavacions als jaciments del Pallars Jussà
	314-14051/13
	Formulació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als jaciments arqueològics del Pallars Jussà del rebuig de les subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
	314-14052/13
	Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en la projecció del Museu de la Conca Dellà del rebuig de dues subvencions per l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
	314-14053/13
	Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el rebuig de subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) posa en perill el conveni amb el Departament de Cultura i la Universitat de Barcelona
	314-14054/13
	Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en el Museu de la Conca Dellà i el Geoparc Orígens del rebuig de subvencions per part de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
	314-14055/13
	Formulació: Jeannine Abella i Chica, del GP JxCat


	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 l’aposta per la ficció en el marc del nou pla estratègic
	322-00167/13
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aniversari de la guerra d’Ucraïna
	322-00168/13
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou de Pilar Rahola per la seva participació en el programa Preguntes freqüents
	322-00169/13
	Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

	Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament de l’exercici econòmic del 2022 i les previsions pressupostàries per al 2023
	322-00170/13
	Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per les sèries en català el 2023
	322-00171/13
	Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aposta per la ficció en la nova etapa de la Corporació
	322-00172/13
	Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
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