
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 l’erradicació del castellà 
a la universitat
310-00451/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús del castellà a l’escola
310-00452/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat dels  projectes 
d’energies renovables
310-00453/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni sanitari entre 
la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
310-00454/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada de la fibra òp
tica a tots els municipis
310-00455/13
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la refundació de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00456/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de la ronda Nord
310-00457/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures aero
portuàries
310-00458/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
310-00459/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores laborals del 
personal del sistema de salut
310-00460/13
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou sistema de forma
ció docent Sensei
310-00461/13
Substanciació 22

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · cinquè període · número 495 · dimarts 14 de febrer de 2023

Quatre fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 495
14 de febrer de 2023

Taula de contingut 2

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació d’inversió es
trangera
310-00462/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les  inversions reals del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
310-00463/13
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes da
vant el conflicte d’Amazon
310-00464/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pacte 
de pressupostos amb el Partit dels Socialistes de Catalunya
317-00258/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la im
migració il·legal i l’islamisme a Catalunya
317-00259/13
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si està 
disposat a governar seguint el full de ruta dels pressupostos i sobre les mesures 
per a pal·liar els efectes de la sequera al camp
317-00260/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el su
port del president de Foment del Treball als  pressupostos i el rebuig de diverses 
entitats socials
317-00261/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el  Ple sobre els 
resultats de la taula de diàleg i la reforma del Codi penal amb relació a l’extradició 
dels exiliats
317-00262/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pro
nunciament de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre l’espionatge polític a 
l’Estat espanyol
317-00263/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el fet 
d’haver enganyat la societat catalana en dir que no pactaria mai amb el Partit dels 
Socialistes de Catalunya
317-00264/13
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’exe
cució del cent per cent del pressupost
317-00265/13
Substanciació 25

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la construcció del 
nou centre d’atenció primària de Sant Celoni (Vallès Oriental)
314-03369/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó del tancament del servei 
d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni (Vallès Oriental)
314-03370/13
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del servei d’urgències 
pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni (Vallès Oriental)
314-03371/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteris per a determinar la quan
titat econòmica destinada a subvencions per a projectes d’igualtat i feminisme
314-12335/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  ciberatacs patits 
pels sistemes d’informació de la Generalitat o els seus ens dependents els darrers 
dos anys
314-12606/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades els darrers 
anys per a protegir els sistemes d’informació de la Generalitat i els seus ens depen
dents i evitar els ciberatacs
314-12607/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures per a millorar 
la protecció dels sistemes d’informació de la Generalitat i els seus ens dependents
314-12608/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció del nou 
CAP El Gorg, de Badalona (Barcelonès)
314-12694/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
314-12735/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat a Brussel·les
314-12736/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública de  la consellera 
d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
314-12737/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de 
la Generalitat a Brussel·les
314-12738/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la consellera d’Ac
ció Exterior i Unió Europea amb organismes i institucions a Brussel·les
314-12739/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del president de la 
Generalitat amb organismes i institucions a Brussel·les
314-12740/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació intercanviada en 
les reunions de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
314-12741/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia i  la classe amb què 
la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea va viatjar a Brussel·les
314-12742/13
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acompanyants de la 
consellera d’Acció Exterior i Unió Europea en el viatge a Brussel·les
314-12743/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acompanyants del 
president de la Generalitat en el viatge a Brussel·les
314-12744/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament de la consellera d’Ac
ció Exterior i Unió Europea i el seu equip a Brussel·les
314-12745/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament del  president de la 
Generalitat i el seu equip a Brussel·les
314-12746/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes de la consellera d’Acció 
Exterior i Unió Europea i el seu equip per al viatge a Brussel·les
314-12747/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes del president de la Ge
neralitat i el seu equip per al viatge a Brussel·les
314-12748/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els rebuts de les despeses de la 
consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip en el viatge a Brussel·les
314-12749/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovació del decret 
per a la regulació de les explotacions ramaderes
314-12764/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció que va rebre la Pla
taforma pro Seleccions Esportives Catalanes del Consell Català de l’Esport el 2018
314-12766/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de drons de la Unitat 
Central de Vehicles Aeris No Tripulats del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12767/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Unitat Tècnica 
de Seguretat Aèria del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12768/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis signats pel 
Departament d’Interior amb la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasse
guradors els darrers cinc anys
314-12780/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova licitació o la pròrroga de 
la gestió dels serveis d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Vilaseca (Tar
ragonès)
314-12802/13
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que defineix els criteris 
per a la concessió o la pròrroga del contracte per a la gestió dels serveis d’atenció 
primària de l’àrea bàsica de salut de Vilaseca (Tarragonès)
314-12803/13
Resposta del Govern 40



BOPC 495
14 de febrer de 2023

Taula de contingut 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual de la Xarxa 
Sanitària i Social de Santa Tecla amb la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències
314-12804/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control i la fiscalització del servei 
i el compliment del contracte de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla amb la 
Fundació Centres Assistencials i d’Urgències durant els darrers cinc anys
314-12805/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català de 
la Salut per a fer complir la Instrucció 2/2016 els darrers cinc anys
314-12806/13
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  targetes sanitàries 
Cuida’m en funcionament
314-12809/13
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  targetes sanitàries 
Cuida’m emeses el 2019
314-12810/13
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries 
Cuida’m emeses el primer semestre del 2020
314-12811/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  targetes sanitàries 
Cuida’m emeses el 2020
314-12813/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  targetes sanitàries 
Cuida’m emeses el 2021
314-12814/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions i inversions 
previst per a l’estratègia de protecció del delta de l’Ebre anunciada
314-12817/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de les línies de molt 
alta tensió en exposició pública el 2021 i la previsió per al 2022
314-12852/13
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació als ajuntaments de la 
vall Fosca de la possibilitat de disposar dels serveis jurídics del Departament d’Ac
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a fer enrere les concessions de les 
centrals hidroelèctriques de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-12853/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del cost de produc
ció en els contractes de compravenda de la llet
314-12854/13
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions urgents previstes per 
a integrar la companyia elèctrica de Llimiana (Pallars Jussà) a l’energètica pública
314-12856/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la deflactació del tram 
autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques
314-12951/13
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la consulta po
pular relativa als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
314-13059/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors dels ajuts 
de la política agrària comuna que n’han cobrat la bestreta
314-13151/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències realitzades per 
Loteries de Catalunya al Fons de Loteries per la Prosperitat i la Cohesió Social del 
2017 ençà
314-13198/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a la posada en mar
xa de la loteria La Dooble
314-13199/13
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions socials per a adap
tar els habitatges de persones amb discapacitat
314-13218/13
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del tipus màxim de 
l’impost sobre el patrimoni
314-13221/13
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de parcs eòlics
314-13224/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a in
centivar la contractació de desocupats dels municipis de l’interior de Catalunya
314-13235/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de l’exconsellera 
d’Educació Clara Ponsatí amb relació als sacrificis per a la població per a assolir 
la independència
314-13299/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de declarar l’emer
gència cinegètica per a controlar la població de senglars
314-13315/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diners destinats al desplegament 
del Pacte Nacional per a la Indústria
314-13316/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a la 
Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya i a Nous Catalans del 2020 ençà
314-13472/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les 
abadies de Montserrat i Poblet, al Consell Islàmic Cultural de Catalunya, al Centre In
terreligiós de Barcelona i a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya del 2020 ençà
314-13473/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pobresa infantil
314-13478/13
Resposta del Govern 64
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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 l’erradicació del castellà 
a la universitat
310-00451/13
Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús del castellà a l’escola
310-00452/13
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat dels  projectes 
d’energies renovables
310-00453/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni sanitari entre 
la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
310-00454/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada de la fibra òp
tica a tots els municipis
310-00455/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la refundació de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00456/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de la ronda Nord
310-00457/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures aero
portuàries
310-00458/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
310-00459/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores laborals del 
personal del sistema de salut
310-00460/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou sistema de forma
ció docent Sensei
310-00461/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació d’inversió es
trangera
310-00462/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions reals del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
310-00463/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes da
vant el conflicte d’Amazon
310-00464/13
Anunci: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 72

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00258/13
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 72
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00259/13
Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX 72

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00260/13
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 73

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00261/13
Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 73

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00262/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 73

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  el  Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00263/13
Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC 74

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00264/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 74

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si
tuació política
317-00265/13
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP 75

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de con
vidar el Consell Departamental dels Pirineus Orientals a formar part del Consell 
de la Mancomunitat Cultural per a incentivar els projectes culturals transfronterers
311-00084/13
Anunci: Lluís Puig Gordi, del GP JxCat 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions en el marc 
del Pacte Nacional per la Llengua per a inclourehi la llengua de signes catalana  
i sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
311-00085/13
Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a solucionar el dèficit en la cobertura de places de jutges i fiscals
311-00088/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d’elaboració en 
què es troba la modificació de l’avantprojecte de llei d’arrendaments
311-00089/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de rein
serció previstes per al compliment del tercer grau dels interns fora de la presó  
i l’increment de pisos tutelats
311-00090/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de la negociació 
relativa a la conversió de l’edifici de la Policia Nacional de la Via Laietana de Bar
celona en un espai de memòria
311-00091/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a valorar la 
possibilitat d’una segona activitat per als funcionaris de presons
311-00092/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 78
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a cobrir les 
places dels funcionaris de presons jubilats anticipadament
311-00093/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a afrontar 
els canvis derivats de l’aprovació de la llei estatal relativa als jutjats de pau
311-00094/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de jutjats 
demanats al Consell General del Poder Judicial per al 2023
311-00095/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a les 
infraestructures de presons
311-00096/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dignificació del torn 
d’ofici dels advocats
311-00097/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’opo
sicions a jutges i fiscals prevista per al 2024
311-00098/13
Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’agenda d’aprovació 
del III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de 
treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
311-00099/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de la taula 
d’harmonització dels convenis sanitaris
311-00100/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el  reconeixement de 
les especialitats d’infermeria
311-00101/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar les places vacants de metges interns residents en medicina de família  
i comunitària en la convocatòria del 2023
311-00102/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar greuges comparatius entre regions sanitàries en la provisió de places 
bàsiques d’infermeria a l’Institut Català de la Salut
311-00103/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infermeres 
que són alts càrrecs directius en l’àmbit de la sanitat
311-00104/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aliances estratègi
ques i la mobilitat dels professionals sanitaris per a garantir l’expertesa i la qualitat 
assistencial al territori
311-00105/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a des
burocratitzar la feina dels professionals sanitaris
311-00106/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 84
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
bàsiques de diplomat sanitari en infermeria cobertes en l’adjudicació del 2023
311-00107/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la derivació de consul
tes de traumatologia amb llista d’espera de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre 
a la del Camp de Tarragona
311-00108/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cartera de serveis 
que han d’oferir els hospitals comarcals d’Amposta (Montsià) i de Móra d’Ebre (Ri
bera d’Ebre)
311-00109/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre els 
departaments de Salut i de Drets Socials pel que fa a l’atenció a les persones amb 
cronicitat complexa o amb necessitats pal·liatives a les Terres de l’Ebre
311-00110/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la Unitat 
d’Hemodinàmica de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00111/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la 
coordinació dels serveis de cardiologia de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00112/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius assis
tencials per a l’atenció dels trastorns de la conducta alimentària de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre
311-00113/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes 
per a afrontar el dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Ter
res de l’Ebre
311-00114/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de les 
assignacions dels programes d’integració assistencial
311-00115/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament del 100% 
de les direccions per objectius del 2022 als professionals sanitaris de la regió sa
nitària de les Terres de l’Ebre
311-00116/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de les gestions 
amb el Departament de Recerca i Universitats per a obrir estudis de medicina al 
Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
311-00117/13
Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat 89

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cartera de serveis que han d’oferir 
els hospitals comarcals d’Amposta (Montsià) i de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-14186/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de consultes de trau
matologia amb llista d’espera de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre a la del 
Camp de Tarragona
314-14187/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre els departa
ments de Salut i de Drets Socials pel que fa a l’atenció a les persones amb cronicitat 
complexa o amb necessitats pal·liatives a les Terres de l’Ebre
314-14188/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la Unitat d’Hemo
dinàmica de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14189/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de  la  coordinació 
dels serveis de cardiologia de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14190/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius assistencials per a 
l’atenció dels trastorns de la conducta alimentària de la regió sanitària de les Ter
res de l’Ebre
314-14191/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a afron
tar el dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14192/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les assignacions 
dels programes d’integració assistencial
314-14193/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 100% de les di
reccions per objectius del 2022 als professionals sanitaris de la regió sanitària de 
les Terres de l’Ebre
314-14194/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les gestions amb el De
partament de Recerca i Universitats per a obrir estudis de medicina al Campus Ter
res de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
314-14195/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia de la infil
tració d’un policia nacional en moviments i organitzacions del barri de Sant Andreu 
de Palomar, de Barcelona
314-14196/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de l’Institut Sant 
Quirze, de Lloret de Mar (Selva)
314-14197/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per a pal·liar els efec
tes de la pèrdua d’aules arran de la massificació i la matrícula viva
314-14198/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de responsabilitat pública 
en el seguiment de les concessions de terrenys per a promocions d’habitatge pro
tegit pel que fa al manteniment i les despeses comunitàries
314-14199/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les empreses i co
operatives concessionades per a gestionar l’habitatge protegit de venda o lloguer
314-14200/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a la Co
operativa Arauca, la Fundació Nou Lloc Habitatge Social i l’empresa Visoren i la 
possibilitat que accedeixin a noves concessions
314-14201/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de  detecció de 
cooperatives d’habitatge falses
314-14202/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del compliment dels re
quisits per a obtenir el certificat d’eficiència energètica d’un habitatge
314-14203/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del compliment dels re
quisits per a obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge
314-14204/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre insuficient de professors 
en el cicle formatiu d’electricitat de l’Institut Premià de Mar
314-14205/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com afecta en la formació 
dels alumnes el nombre insuficient de professors en el cicle formatiu d’electricitat 
de l’Institut Premià de Mar
314-14206/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors a la borsa 
de treball de la branca d’electricitat i electrònica de formació professional
314-14207/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè no 
es perpetuï el nombre insuficient de professors en el cicle formatiu d’electricitat de 
l’Institut Premià de Mar
314-14208/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mitjà de dies per a cobrir 
una baixa d’un docent en el cicle formatiu d’electricitat de l’Institut Premià de Mar
314-14209/13
Formulació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació a l’Acadèmia del Cinema 
Català per a la celebració dels Premis Gaudí el 2023
314-14210/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació a l’Acadèmia del Cine
ma Català el 2022
314-14211/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció del cen
tre audiovisual i digital Catalunya Media City
314-14212/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la cons
trucció del centre audiovisual i digital Catalunya Media City
314-14213/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al programa 
«Aprenem català des de l’hindi»
314-14214/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al programa 
«Aprenem català des de l’anglès» i als programes anàlegs des de l’amazic, l’àrab, 
l’espanyol, el francès, el panjabi, el romanès, el rus, l’urdú i el xinès
314-14215/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes subvencionats pel 
Departament de Cultura que desenvolupen projectes de cultura comunitària i trans
formació social en català
314-14216/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes subvencionats pel 
Departament de Cultura que desenvolupen projectes de cultura comunitària i trans
formació social en castellà
314-14217/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a concedir subven
cions al projecte «Cal·ligrafia àrab terapèutica» de la Fundació Ibn Battuta
314-14218/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a concedir subven
cions al projecte Gatzara  Al Gazarah de suport a dones marroquines i catalanes 
per mitjà de la música
314-14219/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que es destinarà al 
Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de 
Catalunya
314-14220/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres de la Co
missió de Seguiment del Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema 
Universitari i de Recerca de Catalunya
314-14221/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres de la 
Comissió de Seguiment del Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema 
Universitari i de Recerca de Catalunya
314-14222/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat al Pla d’en
fortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya
314-14223/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de l’assessora en po
lítiques lingüístiques del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema uni
versitari i de recerca de Catalunya
314-14224/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció de l’asses
sora en polítiques lingüístiques del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el 
sistema universitari i de recerca de Catalunya
314-14225/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vicerectors i  responsables de 
política lingüística de les universitats que formaran part del Pla d’enfortiment de la 
llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya
314-14226/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 108
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a designar dues 
persones per a la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques 
de Catalunya en el marc del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya
314-14227/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter dels acords de la Co
missió de Seguiment del Pla d’Enfortiment de  la  Llengua Catalana en el Sistema 
Universitari i de Recerca de Catalunya
314-14228/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment de la internacionalitza
ció de les universitats catalans amb l’aplicació del vuitanta per cent de docència 
en català als ensenyaments de grau d’acord amb el Pla d’enfortiment de la llengua 
catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya
314-14229/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a l’adquisi
ció i el funcionament del superordinador MareNostrum 5 en el període 20202022
314-14230/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a finançar la in
versió en recerca, desenvolupament i innovació
314-14231/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de màster de 
les universitats públiques que han fet el treball final en castellà, en català i en anglès
314-14232/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola de Mas
pujols (Baix Camp)
314-14233/13
Formulació: Anna Erra i Solà, del GP JxCat 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa encarregada de la cons
trucció de l’Escola de Maspujols (Baix Camp)
314-14234/13
Formulació: Anna Erra i Solà, del GP JxCat 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de finalització de la 
construcció de l’Escola de Maspujols (Baix Camp)
314-14235/13
Formulació: Anna Erra i Solà, del GP JxCat 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de  professionals d’in
fermeria i els canvis d’especialitat arran de l’adjudicació de places per als que van 
aprovar les oposicions el 2018
314-14236/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de l’Estatut dels mu
nicipis rurals
314-14237/13
Formulació: Anna Feliu Moragues, del GP JxCat 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fallada del  sistema informàtic 
de la Generalitat que va deixar sense Internet les conselleries i el sistema de salut 
i l’atenció primària
314-14238/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la ciberseguretat 
des de la darrera avaluació de riscos
314-14239/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de treball de l’Estratègia 
de ciberseguretat de la Generalitat per al període 20232030
314-14240/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’aplicació de les 
mesures de ciberseguretat pels prestadors de serveis de la Generalitat
314-14241/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les auditories fetes per a controlar 
el compliment de les normes de ciberseguretat i els incompliments detectats els 
darrers sis mesos
314-14242/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del model de ci
berseguretat per als ens locals i el suport que hi ha donat l’Agència de Cibersegu
retat de Catalunya
314-14243/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb altres països  
i amb organitzacions internacionals per a prevenir els ciberatacs i respondrehi
314-14244/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de l’ús de les tecno
logies emergents amb relació a la ciberseguretat
314-14245/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels membres del Go
vern i dels funcionaris de la Generalitat en matèria de ciberseguretat i prevenció de 
ciberatacs
314-14246/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a ga
rantir la privacitat i la seguretat de les dades dels ciutadans en les operacions de 
la Generalitat
314-14247/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la seguretat i la privacitat en l’ús de l’idCAT Mòbil
314-14248/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de  l’accés a l’id
CAT Mòbil a les persones amb necessitats especials o amb dificultats per a utilitzar 
mitjans tecnològics
314-14249/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés a l’idCAT 
Mòbil als catalans que viuen a l’estranger o amb altres identificacions
314-14250/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes en matèria 
de seguretat per a gestionar les dades de l’idCAT Mòbil
314-14251/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes perquè l’Estat 
reconegui l’idCAT Mòbil com a sistema per a ferhi tràmits
314-14252/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incrementar l’ús 
de l’idCAT Mòbil
314-14253/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 120



BOPC 495
14 de febrer de 2023

Taula de contingut 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que tenen 
l’idCAT Mòbil
314-14254/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la transparència 
i l’eficiència de la gestió pública
314-14255/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del compliment de 
la normativa sobre administració pública
314-14256/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de  l’eficiència i la 
qualitat dels serveis públics
314-14257/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del projecte de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat i els ac
tors socials i polítics amb què compta per a desenvoluparlo
314-14258/13
Formulació: Glòria Freixa i Vilardell, del GP JxCat 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de senglars que preveu 
eliminar amb les trampes americanes
314-14259/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de senglars que preveu 
eliminar amb les trampes americanes i la caça
314-14260/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el  qual es per
metrà l’ús de les trampes americanes per a combatre la sobrepoblació de senglars
314-14261/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats i la manera de ma
tar els senglars capturats amb les trampes americanes
314-14262/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el qual els senglars 
poden romandre atrapats a les trampes americanes fins que els matin
314-14263/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial de les tram
pes americanes per a eliminar senglars
314-14264/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les responsabilitats 
pels possibles danys a animals d’altres espècies atrapats a les trampes americanes
314-14265/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comercialització de les trampes 
americanes a particulars
314-14266/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a 
l’adquisició, posada en marxa i gestió de les trampes americanes per a combatre 
la sobrepoblació de senglars
314-14267/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 125



BOPC 495
14 de febrer de 2023

Taula de contingut 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures de control de 
la població de senglars per a prevenir danys i combatre’n la sobrepoblació
314-14268/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes mediàtiques contra 
la sobrepoblació de senglars
314-14269/13
Formulació: Ester Vallès Pelay, del GP JxCat 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del Departament d’Educa
ció per a eliminar els materials sobre educació afectivosexual inclosos en el seu web
314-14270/13
Formulació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorga
des a l’Associació d’Amics de la Bressola del 2022 al gener del 2023
314-14271/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes subscrits 
amb l’Associació d’Amics de la Bressola del 2022 al gener del 2023
314-14272/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorga
des a El Foment de Girona del 2022 al gener del 2023
314-14273/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes subscrits 
amb El Foment de Girona del 2022 al gener del 2023
314-14274/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de 
Girona amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14275/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de Girona el 2022
314-14276/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de Girona el 2023
314-14277/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Girona el 2023
314-14278/13
Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria del 
Camp de Tarragona amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14279/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria del Camp de Tarragona el 2022
314-14280/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria del Camp de Tarragona el 2023
314-14281/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Camp de Tarragona el 2023
314-14282/13
Formulació: Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de 
l’Alt Pirineu i Aran amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14283/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran el 2022
314-14284/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran el 2023
314-14285/13
Formulació: Jeannine Abella i Chica, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres d’ampliació del 
port de les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià)
314-14286/13
Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de les Terres de l’Ebre el 2023
314-14287/13
Formulació: Mònica Sales de la Cruz, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de 
les Terres de l’Ebre amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14288/13
Formulació: Mònica Sales de la Cruz, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de les Terres de l’Ebre el 2023
314-14289/13
Formulació: Mònica Sales de la Cruz, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de les Terres de l’Ebre el 2022
314-14290/13
Formulació: Mònica Sales de la Cruz, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de 
Lleida amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14291/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Lleida el 2023
314-14292/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de  la xarxa de 
fibra òptica a la vegueria de Lleida el 2022
314-14293/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de  la xarxa de 
fibra òptica a la vegueria de Lleida el 2023
314-14294/13
Formulació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de  la vegueria del 
Penedès amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14295/13
Formulació: Judit Guàrdia i Torrents, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria del Penedès el 2022
314-14296/13
Formulació: Judit Guàrdia i Torrents, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Penedès el 2023
314-14297/13
Formulació: Judit Guàrdia i Torrents, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria del Penedès el 2023
314-14298/13
Formulació: Judit Guàrdia i Torrents, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de la 
Catalunya Central amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14299/13
Formulació: David Saldoni i de Tena, del GP JxCat 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de la Catalunya Central el 2022
314-14300/13
Formulació: David Saldoni i de Tena, del GP JxCat 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de la Catalunya Central el 2023
314-14301/13
Formulació: David Saldoni i de Tena, del GP JxCat 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de la Catalunya Central el 2023
314-14302/13
Formulació: David Saldoni i de Tena, del GP JxCat 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la vegueria de 
Barcelona amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14303/13
Formulació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de Barcelona el 2022
314-14304/13
Formulació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Barcelona el 2023
314-14305/13
Formulació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa públi
ca de fibra òptica a la vegueria de Barcelona el 2023
314-14306/13
Formulació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat 145

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals considera un perill per a la 
democràcia els catalans que van votar Vox després que TV3 posés un rètol en l’entre
vista a Ignacio Garriga que deia que l’extrema dreta és un perill per a la democràcia
323-00234/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 146
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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 l’erradicació 
del castellà a la universitat
310-00451/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús 
del castellà a l’escola
310-00452/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
dels projectes d’energies renovables
310-00453/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni 
sanitari entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
310-00454/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada 
de la fibra òptica a tots els municipis
310-00455/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00456/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de la ronda Nord
310-00457/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les infraestructures aeroportuàries
310-00458/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
310-00459/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores 
laborals del personal del sistema de salut
310-00460/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou 
sistema de formació docent Sensei
310-00461/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació 
d’inversió estrangera
310-00462/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les inversions reals del Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2023
310-00463/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
previstes davant el conflicte d’Amazon
310-00464/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el pacte de pressupostos amb el Partit dels Socialistes 
de Catalunya
317-00258/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la immigració il·legal i l’islamisme a Catalunya
317-00259/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre si està disposat a governar seguint el full de ruta dels 
pressupostos i sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la 
sequera al camp
317-00260/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre el suport del president de Foment del Treball 
als pressupostos i el rebuig de diverses entitats socials
317-00261/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre els resultats de la taula de diàleg i la reforma del Codi 
penal amb relació a l’extradició dels exiliats
317-00262/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el pronunciament de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides sobre l’espionatge polític a l’Estat espanyol
317-00263/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el fet d’haver enganyat la societat catalana en dir que 
no pactaria mai amb el Partit dels Socialistes de Catalunya
317-00264/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre l’execució del cent per cent del pressupost
317-00265/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la 
construcció del nou centre d’atenció primària de Sant Celoni (Vallès 
Oriental)
314-03369/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85107, 85387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023 

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 les preguntes parlamentàries 314-03369/13 a 
314-003371/13 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.

El mes de març de 2020, l’equip de pediatria i infermeria pediàtrica que, des 
de maig de 2017, atenia les urgències pediàtriques els caps de setmana i festius a 
l’Hospital de Sant Celoni, es va traslladar a Granollers. Les raons que van motivar 
el canvi d’atenció a les urgències pediàtriques de Sant Celoni van ser la baixa acti-
vitat d’aquest servei així com una oferta que no garantia la continuïtat assistencial.

Així, les urgències dels infants de Sant Celoni les atén l’equip de pediatria del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Celoni (en el seu horari habitual d’ober-
tura) o bé l’equip d’Urgències de l’Hospital de Sant Celoni quan el CAP està tancat. 
Si el cas ho requereix, els professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital de Sant 
Celoni es posen en contacte amb el Servei de Pediatria de l’Hospital de Granollers 
per derivar el pacient si escau.

D’aquesta manera es manté l’atenció pediàtrica a les urgències del territori de 
l’ABS de Sant Celoni.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó del tancament 
del servei d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni 
(Vallès Oriental)
314-03370/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85107, 85387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03369/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del 
servei d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni (Vallès 
Oriental)
314-03371/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85107, 85387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03369/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteris per 
a determinar la quantitat econòmica destinada a subvencions 
per a projectes d’igualtat i feminisme
314-12335/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12335/13 us in-
formo del següent:

La transformació feminista forma part de les 4 grans transformacions de l’execu-
tiu, tal com consta al Pla de Govern de la XIV Legislatura aprovat el 21 de setembre 
de 2021, i per aquest motiu es desenvolupen actuacions encaminades a assolir-la.

Barcelona, 25 de gener de 2023
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de ciberatacs patits pels sistemes d’informació de la Generalitat 
o els seus ens dependents els darrers dos anys
314-12606/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la preguntes parlamentàries 314-12606/13 fins a 
la 314-12608/13, us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades estan relacionades, s’ha considerat adequat de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar 
cohesió a la informació i afavorir la seva comprensió i anàlisi.

En els anys 2020 i 2021, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat, en 
tot el seu perímetre d’actuació, 900 milions de ciberatacs l’any 2020 i 971 milions 
de ciberatacs l’any 2021.

L’any s’han detectat 1.700 milions d’atacs (+75% respecte al 2021) contra els 
principals actius de la Generalitat de Catalunya (usuaris, persones, infraestructu-
res). Gràcies al desplegament de les capacitats d’anàlisi de l’activitat gestionada per 
l’Àrea d’Operacions de Ciberseguretat (SOC) de l’Agència, es pot donar més detalls 
en relació amb la informació de l’any 2022:

Dels 1.700 milions d’atacs detectats el 2022, la majoria han estat refusats auto-
màticament per a processos informàtics i 19.030 han estat analitzats pels tècnics 
especialistes de l’Agència, a l’associar-se a ciberamenaces latents o bé, al tractar-se 
d’indicis de potencials incidents més greus, com podria arribar a ser el desplega-
ment de ransomware. Per tant, s’han analitzat 52.2 atacs diaris (2,2 atacs analitzats 
cada hora). Aquest increment, no només es degut a l’increment d’atacs, sinó també, 
a les noves capacitats desplegades que ens permeten millorar la seva detecció.

Malgrat aquest increment d’atacs, gràcies a les mesures implementades, l’any 
2022 s’ha pogut reduir el nombre d’incidents, així s’ha passat d’uns 2.800 incidents 
el 2021 (1 incident gestionat cada 3 hores) a 1.949 incidents el 2022 (1 incident ges-
tionat cada 4 hores). Malgrat aquest decrement del nombre total d’incidents, s’ha 
patit un increment rellevant en els incidents de tipus:

– Intrusions - Compromís compte no privilegiat (+199,42%)
– Frau - Phishing (+112,41%).
Els temps de resposta d’aquest tipus d’incidents són els que més s’han reduït:
– Intrusions - Compromís compte no privilegiat - Reducció en un –72,51%
– Frau - Phishing - Reducció en –82,41%
Pel que fa a les mesures adoptades, cal destacar que l’Agència és l’encarregada 

d’executar les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat i desenvolupar l’es-
tratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de l’any 2021, ha 
treballat en cinc línies d’acció sota les quals s’han desplegat mesures i activitats que 
han servit per garantir la Ciberseguretat a Catalunya. Aquestes línies d’actuació són:

– Prevenció: detectar i controlar de manera proactiva els ciberriscos.
– Protecció: actuar de manera reactiva per evitar i solucionar ciberatacs.
– Resiliència: aportar robustesa i capacitat de superació als sistemes d’informa-

ció davant d’eventuals ciberatacs.
– Governança de la ciberseguretat: reforçar totes les línies d’acció esmentades, 

donant el control i guia necessaris per ampliar i millorar les activitats de seguretat 
de la informació realitzades per part de l’entitat.

– Conscienciació de la ciutadania en matèria de ciberseguretat.
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En el 2020 i 2021, durant de la pandèmia, es van adoptar les següents mesures 
per a millorar la protecció dels sistemes d l informació de la Generalitat i els seus 
ens dependents

– L’increment de les capacitats de protecció dels sistemes d’informació publicats 
a internet mitjançant la adquisició de noves solucions de protecció específiques (ti-
pus IPS).

– L’increment de les capacitats de protecció davant d’atacs de denegació de ser-
vei, mitjançant l’adquisició de solucions del tipus Anti-DDoS i CDN.

– Millora en el desplegament i enfortiment de les solucions del tipus antivirus.
– Programa de protecció als alts càrrecs.
– Programa Catalonia _SOC, per millorar la securització de les AALL.
– Millora de les capacitats de protecció davant de la navegació a pàgines insegures, 

tant dels sistemes d’informació com dels usuaris de la Generalitat de Catalunya.
– Programa de millora de la securització dels principals hospitals de Catalunya, 

mitjançant la creació d’un SOC específic per aquest àmbit.

Barcelona, 25 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades els darrers anys per a protegir els sistemes d’informació 
de la Generalitat i els seus ens dependents i evitar els ciberatacs
314-12607/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12606/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de 
mesures per a millorar la protecció dels sistemes d’informació 
de la Generalitat i els seus ens dependents
314-12608/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12606/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres 
de construcció del nou CAP El Gorg, de Badalona (Barcelonès)
314-12694/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12694/13 us in-
formo del següent:

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat) està treba-
llant amb l’objectiu de poder licitar i adjudicar els treballs per al nou Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) Gorg, a Badalona, que resten pendents a una nova empresa; l’an-
terior empresa constructora va fer fallida. Es preveu que aquest tràmit es resolgui el 
segon trimestre d’enguany.

Les incidències derivades de la fallida, nova adjudicació i represa de les obres 
suposen un reajustament del calendari d’execució inicialment previst. És per aquest 
motiu que la finalització de les obres de construcció del CAP Gorg és prevista per 
al darrer trimestre de 2023.

Barcelona, 26 de gener de 2023
Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
314-12735/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12735/13 fins a 
la 314-12749/13, us informo del següent:

Atès que les iniciatives més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
 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 in-
formació i per afavorir la seva comprensió i anàlisi.

La informació sobre el viatge a Brussel·les de la Consellera Serret i el President 
de la Generalitat, incloent les despeses del viatge, és pública al Portal de Transpa-
rència de la Generalitat de Catalunya, i es pot trobar als següents enllaços:

https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/meritxell-ser-
ret-aleu?start_date=2012-12-09

https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/pere-aragones-gar-
cia?start_date=2018-06-01

El detall de l’apartat «Altres Despeses» també és públic i es pot consultar en Da-
des Obertes en el següent enllaç, fent la corresponent cerca:

https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/meritxell-serret-aleu?start_date=2012-12-09
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/meritxell-serret-aleu?start_date=2012-12-09
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/pere-aragones-garcia?start_date=2018-06-01
https://direcciopublica.transparencia.gencat.cat/ca/carrecs/pere-aragones-garcia?start_date=2018-06-01
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https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs-i-personal/5kte-hque/data

A Brussel·les es va mantenir una reunió amb el comissari europeu de Justícia, 
el Sr. Didier Reynders, per abordar el problema del ciberespionatge i les seves con-
seqüències. El contingut de la trobada es pot consultar a l’agenda de Govern en el 
següent enllaç:

https://govern.cat/gov/notes-premsa/450282/president-aragones-hem-traslla-
dat-comissio-europea-que-ciberespionatge-no-admissible-democracia

El President també va mantenir una reunió amb la Comissió de Mercat Interior. 
El contingut de la trobada es pot consultar a l’agenda de Govern en el següent enllaç:

https://govern.cat /salapremsa/notes-premsa/450402/president-arago-
nes-el-nou-corredor-verd-barcelona-marsella-magnifica-oportunitat-que-arriba-mo-
ment-que-catalunya-ha-fet-deures

Les reunions amb organismes i institucions a Brussel·les així com l’agenda públi-
ca del President de la Generalitat es pot consultar al següent enllaç:

https://president.cat/president/transformem-catalunya/agenda-president
El President de la Generalitat va viatjar a Brussel·les amb les següents persones 

del seu equip: Cap del Gabinet de Comunicació del President, Secretari d’Acció Ex-
terior del Govern, tècnica de protocol, fotògraf oficial i dos escortes.

Informo el diputat que el viatge de la Consellera Serret, tant d’anada com de tor-
nada, es va realitzar el 20 d’octubre. Es va contractar la companyia Vueling pel vol 
d’anada, i la companya Brussels Airlines pel vol de tornada; tots dos de classe Tu-
rista. En ser un vol d’anada i tornada en el mateix dia, no es va contractar cap allot-
jament. Pel que fa al President de la Generalitat i la seva comitiva, es van allotjar a 
l’Hotel Brussels Eu Berlaymont.

Per últim, informo el diputat que les sol·licituds de documentació s’han de cana-
litzar a través del procediment parlamentari corresponent, i no amb una pregunta 
per respondre per escrit, com la present.

Barcelona, 26 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat a Brussel·les
314-12736/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
314-12737/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs-i-personal/5kte-hque/data
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs-i-personal/5kte-hque/data
https://govern.cat/gov/notes-premsa/450282/president-aragones-hem-traslladat-comissio-europea-que-ciberespionatge-no-admissible-democracia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/450282/president-aragones-hem-traslladat-comissio-europea-que-ciberespionatge-no-admissible-democracia
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/450402/president-aragones-el-nou-corredor-verd-barcelona-marsella-magnifica-oportunitat-que-arriba-moment-que-catalunya-ha-fet-deures
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/450402/president-aragones-el-nou-corredor-verd-barcelona-marsella-magnifica-oportunitat-que-arriba-moment-que-catalunya-ha-fet-deures
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/450402/president-aragones-el-nou-corredor-verd-barcelona-marsella-magnifica-oportunitat-que-arriba-moment-que-catalunya-ha-fet-deures
https://president.cat/president/transformem-catalunya/agenda-president
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
del president de la Generalitat a Brussel·les
314-12738/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea amb organismes 
i institucions a Brussel·les
314-12739/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del president de la Generalitat amb organismes i institucions 
a Brussel·les
314-12740/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació 
intercanviada en les reunions de la consellera d’Acció Exterior i Unió 
Europea a Brussel·les
314-12741/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia 
i la classe amb què la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea 
va viatjar a Brussel·les
314-12742/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’acompanyants de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea 
en el viatge a Brussel·les
314-12743/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’acompanyants del president de la Generalitat en el viatge 
a Brussel·les
314-12744/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament de la 
consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip a Brussel·les
314-12745/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament 
del president de la Generalitat i el seu equip a Brussel·les
314-12746/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes 
de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip 
per al viatge a Brussel·les
314-12747/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes del 
president de la Generalitat i el seu equip per al viatge a Brussel·les
314-12748/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els rebuts de les 
despeses de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu 
equip en el viatge a Brussel·les
314-12749/13

Proponent: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12735/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’aprovació del decret per a la regulació de les explotacions 
ramaderes
314-12764/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12764/13 us in-
formo del següent:

La intenció del Govern és que el nou Decret de regulació de les explotacions ra-
maderes s’aprovi durant l’any 2023.

En aquests moments ja es disposa d’un esborrany del text que s’ha elaborat tenint 
en compte les aportacions de les entitats del sector, a les quals se’ls en va fer una 
consulta a través de les Taules Sectorials Agràries, i de la resta de persones interes-
sades en el procés d’exposició pública. La tramitació d’un Decret, però, requereix 
diversos tràmits administratius, com per exemple els tràmits d’audiència i informa-
ció pública, o els diferents informes preceptius, que necessiten l’acompliment dels 
terminis pertinents establerts. No obstant això, cal tenir en compte que tot i l’aparent 
lentitud del procés, es tracta de tràmits que serveixen per garantir la participació de 
totes les parts en el redactat final del text, la seva transparència i el màxim consens 
possible.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció que va 
rebre la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes del Consell 
Català de l’Esport el 2018
314-12766/13

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-12766/13, us in-
formo del següent:

Les subvencions estan subjectes al règim de control i seguiment previst al capítol 
IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

El 10 de desembre de 2018 es signa un conveni entre el Consell Català de l’Es-
port i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, mitjançant el qual s’atorga 
la subvenció de 295.000,00 euros i en què s’estableixen les condicions i compromi-
sos aplicables.

El dia 28 de març de 2019 es fa una transferència a favor de l’entitat, correspo-
nent al pagament de la bestreta del 80% de la subvenció concedida, de 236.000,00 
euros, una vegada fetes totes les comprovacions establertes a la normativa.
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El pagament del 20% de l’import de la subvenció restant, com marca el conveni, 
s’ha de tramitar, un cop realitzada correctament la justificació. L’incompliment de 
l’obligació de justificació de l’aplicació dels fons percebuts i/o de la finalitat, és cau-
sa de revocació de la subvenció, prèvia fase de requeriment.

De l’anàlisi de la documentació justificativa presentada i dels posteriors requeri-
ments fets i contestats per l’entitat, es desprèn que l’objecte i finalitat de la subvenció 
s’han complert, però l’entitat ha incomplert l’obligació de justificar la totalitat de la 
subvenció.

El 14 setembre de 2022 s’incoa un expedient de revocació parcial, comunicat el 
22 de setembre a l’entitat. La quantitat revocada és de 88.893,80 euros. Si transcor-
reguts els terminis de requeriments corresponents, l’entitat no presenta al·legacions 
es procedirà a la resolució final i l’entitat haurà de retornar la part proporcional de 
la subvenció no justificada i els interessos de demora corresponents.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de drons 
de la Unitat Central de Vehicles Aeris No Tripulats del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-12767/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-12767/13, us in-
formo del següent:

La Unitat Central de Vehicles Aeris No Tripulats (UDRON) és una unitat adscri-
ta a la Comissaria General de Recursos Operatius i la seva ubicació és al Complex 
Central d’Egara, a Sabadell.

La UDRON disposa actualment de 9 drons, que es van anar adquirint a partir de 
la creació de la unitat, el 27 de juny del 2021. El model i les funcions específiques 
de cadascun són les següents:

− 2 DJI mini SE: Només s’utilitzen per proves i formació interna de la unitat.
− 2 DJI Mavic Enterprise dual: Utilitzats en uns 150 serveis, normalment en 

medi urbà per la seva mida i pes reduïts:
• Serveis de seguretat a personalitats (Casa Reial, President del Govern Espa-

nyol, etc.), serveis en grans concentracions, serveis d’investigació, actes esportius.
• Formacions a unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-

ME), suport i reconstrucció en incendis i accidents de trànsit, etc.
- 1 Phantom 4 Pro V.2: Utilitzat en uns 30 serveis aproximadament:
• enregistrament d’imatges per a campanyes socials i/o lúdiques encomanades 

per altres serveis (calendari solidari, caminada solidària, presentacions de la unitat, 
vols de demostració, etc.)

• ocasionalment, en grans concentracions en les quals ha estat necessari disposar 
de diversos equips de la UDRON desplegats.

− 1 DJI Mavic 2 Pro: Aquest dron no s’utilitza per a operatius/dispositius, ja que 
per les seves característiques (millor òptica, però sense zoom ni càmera tèrmica) és 



BOPC 495
14 de febrer de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 36

més apropiat per a l’enregistrament d’imatges en vols de demostració o d’altres col-
laboracions.

− 1 DJI Matrice 300: Aquest aparell s’ha utilitzat en uns 120 serveis, normal-
ment en entorn muntanyós i rural, relacionats amb:

• control i supervisió d’abocaments il·legals de residus.
• accés il·legal de vehicles a motor a zones protegides.
• rescat i recerques de persones desaparegudes en medi rural.
• recerques i suport als assalts en plantacions de marihuana en interiors i en ex-

teriors, en zones de muntanya i de difícil accés.
− 1 DJI Matrice 600: Aparell antic. No es va utilitzar en cap servei el 2022.
− 1 DJI Inspire 1: Aparell antic. No es va utilitzar en cap servei el 2022.
Gran part dels serveis de la UDRON es fan en resposta a les peticions operatives 

de suport a diferents unitats de la PG-ME. Es divideixen en serveis planificats, no 
planificats, ordinaris o urgents.

Els drons de la PG-ME són operats per efectius policials que estan en possessió 
de la titulació necessària. Els agents adscrits a la UDRON han de tenir l’habilitació 
mínima que estableix l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), segons norma-
tiva del Reial Decret 1036/2017 i el Reglament Europeu 947/2019.

La unitat està formada actualment per 14 efectius policials i els agents tenen en-
comanades les tasques ordinàries següents:

− Atendre les peticions d’emissió i/o enregistrament d’imatges des de drons dels 
diferents serveis de la PG-ME.

− Donar suport a la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) en la detecció  
i inhibició de drons no autoritzats.

− Donar suport, assessorament i formació a altres serveis del Cos de Mossos 
d’Esquadra que en el futur operin amb drons.

− Formació interna en la pràctica i pilotatge de drons.
− Actualització permanent en normativa aèria i de drons.
Les peticions s’adrecen a la Comissaria General de Recursos Operatius (serveis 

planificats) o a la Sala Central de comandament (serveis urgents). Una vegada rebu-
da la petició, el comandament operatiu fa una valoració de la petició i de l’escenari 
operatiu, de forma que assigna els recursos necessaris per fer el servei.

Barcelona, 31 de gener de 2023
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de 
la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria del Cos de Mossos d’Esquadra
314-12768/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-12768/13, us in-
formo del següent:

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) es va crear l’any 2018, amb depen-
dència de la Comissaria General de Mobilitat. A mitjans de l’any 2020 es va tras-
passar a la Comissaria General de Recursos Operatius sota la dependència directa 
del coordinador de Mitjans Aeris.
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Les funcions d’aquesta unitat són les següents:
– Interpretació i formació interna en normativa aeronàutica.
– Policia administrativa en l’àmbit aeronàutic.
– Investigació d’accidents en l’àmbit aeronàutic.
– Gestió administrativa de les comunicacions de vol de drons, regulades en refe-

rència a l’Ordre INT 67/2019 del Departament d’Interior.
Actualment, la UTSA té adscrits 3 efectius: un sergent i dos agents.
Les competències tècnico-professionals que han de tenir els efectius adscrits a 

aquesta unitat han d’incloure experiència al sector aeronàutic (pilots d’aviació, engi-
nyers aeronàutics, tècnics de manteniment d’aeronaus, etc.), a més d’experiència en 
l’àmbit de la investigació i/o oficines d’atenció al ciutadà. Els efectius actuals tenen 
les competències següents:

– Un agent és pilot comercial amb més de 6.000 hores de vol en avions de línia 
aèria.

– Un agent disposa d’experiència com a tècnic de manteniment d’aeronaus.
– El cap de la unitat té la llicència de pilot d’ultralleuger.
Pel que fa a l’activitat des de l’any 2018, com s’ha esmentat, la unitat va ser tras-

passada a la Comissaria General de Recursos Operatius a mitjans de 2020, per tant, 
es disposa de dades completes des de l’any 2021, que són les següents: 

Descripció d’activitat 2021 2022 (*)

Investigació d’accidents aeris 16 15

Comunicacions Ordre INT 67/2019 765 2.350

Informes tècnics 34 33

Formacions 36 9

Tramitació de denúncies d’altres serveis 40 62

Inspeccions d’àmbit aeri 30 1

Dispositius contramesures 14 23

(*) dades a 16/11/2022

Aquesta unitat també respon a consultes i peticions d’assessorament de serveis 
de la PG-ME i d’altres organismes i institucions, com policies locals, SEM, Bom-
bers i Agents Rurals, entre altres.

Barcelona, 31 de gener de 2023
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
convenis signats pel Departament d’Interior amb la Unió Espanyola 
d’Entitats Asseguradores i Reasseguradors els darrers cinc anys
314-12780/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-12780/13, us in-
formo del següent:

El Departament d’Interior, l’Agència Tributària de Catalunya i la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) han signat, en els darrers 5 anys, 
els convenis de col·laboració següents, que tenen com a finalitat la recaptació de la con-
tribució especial per a l’establiment, la millora i l’ampliació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i salvaments que estableix la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya: 

Vigència Data signatura

2017 07/11/2017
2018 15/10/2018

2019 16/01/2020

2020 26/04/2021

2021 11/10/2022

En compliment d’aquests convenis anuals la «Gestora de Concerts per a la Con-
tribució pels Serveis d’Extinció d’Incendis-AIE», designada per UNESPA perquè 
la representi, realitza cada any un pagament a favor del Tresor de la Generalitat de 
Catalunya per l’import consignat en el conveni.

Any Import

2017 24.739.862,12 €
2018 25.257.830,43 €

2019 26.386.868,74 €

2020 26.982.542,05 € (*)

2021 28.263.018,87 €

(*) es va produir una compensació i UNESPA va ingressar 213.435,58 € menys en concepte d’ingrés excessiu 
corresponent al Conveni de l’exercici 2019. Ingressat: 26.769.106,47 €

El crèdit que prové de la contribució esmentada es consigna en el pressupost de 
despeses de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
(DGPEIS). No és fins al pressupost de l’exercici 2020 que la despesa provinent 
d’UNESPA es comença a etiquetar, ja que prové d’un ingrés afectat que per norma-
tiva s’ha de destinar a una despesa específica. Per tant, per als anys anteriors al 2020 
no es pot informar del destí dels ingressos provinents d’UNESPA.

Pel que fa als anys 2020 i 2021, el imports executats en el programa 223 de Pre-
venció, extinció d’incendis i salvaments provinents d’UNESPA són els següents:

2020: 16.328.762,38 €
2021: 29.463.219,77 €

El detall per posicions pressupostàries s’adjunta com a annex.
Per últim, el pressupost de despeses de la DGPEIS dels darrers anys s’ha incre-

mentat considerablement. En concret, el pressupost de l’exercici 2022 ha estat un 
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28,03% superior al de l’any 2020, i la intenció és continuar-lo millorant en els pro-
pers exercicis.

Barcelona, 31 de gener de 2023
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova licitació o la 
pròrroga de la gestió dels serveis d’atenció primària de l’àrea bàsica 
de salut de Vila-seca (Tarragonès)
314-12802/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 les preguntes parlamentàries 314-12802/13 a 
314-12806/13 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.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) té establert contracte, actualment vigent, 
amb l’entitat Fundació Centres Assistencials i d’Urgències en relació a l’Àrea Bàsi-
ca de Salut Vila-seca, de data 5 de desembre del 2011. L’última contractació publi-
cada correspon a l’any 2021 i està pendent de formalitzar la corresponent al 2022. 
Tal com indica la clàusula vint-i-unena, la vigència del contracte hauria finalitzat, 
tot i així, les diferents contractacions continuen essent vigents donada la Disposició 
transitòria primera de Règim transitori de les formes de gestió no contractuals en 
matèria de prestació de serveis socials i sanitaris, de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, en què, en el seu 
punt 2, s’especifica que fins a l’entrada en vigor de la llei reguladora de les formes 
de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, 
contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, d’atenció 
primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les dro-
godependències.

L’organisme que coordina i participa en la definició dels criteris de la concessió i 
els termes de la contractació o de la pròrroga, com entitat contractant, és el CatSalut. 
Així, a l’apartat de Transparència de la Web del CatSalut, podeu trobar la contracta-
ció referida: https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/FCau-Vilaseca. Pel que fa 
als criteris i les condicions de la contractació les podreu trobar en el plec de clàusu-
les administratives que formen part del contracte citat.

D’altra banda, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE, explica en la seva 
web (https://www.xarxatecla.cat/es/serveis-de-suport) que és l’encarregada de la 
gestió de la xarxa, exercint les funcions de direcció i gerència de les entitats asso-
ciades, l’administració comptable i financera i la gestió de recursos humans.

Val a dir que no hi ha cap contracte de serveis per part del CatSalut amb l’entitat 
Xarxa Santa Tecla AIE, tot i que sí que hi ha concertació amb les següents entitats 

https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/FCau-Vilaseca
https://www.xarxatecla.cat/es/serveis-de-suport
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que en formen part: Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, FP; Fundació So-
ciosanitària i Social Sant Tecla, Fundació Privada; i Fundació Centres Assistencials 
i d’Urgències. Tots els contractes amb aquestes entitats figuren en la web del Cat-
Salut.

Barcelona, 26 de gener de 2023
Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme 
que defineix els criteris per a la concessió o la pròrroga del 
contracte per a la gestió dels serveis d’atenció primària de l’àrea 
bàsica de salut de Vila-seca (Tarragonès)
314-12803/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12802/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
contractual de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla amb 
la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències
314-12804/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12802/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control 
i la fiscalització del servei i el compliment del contracte de la 
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla amb la Fundació Centres 
Assistencials i d’Urgències durant els darrers cinc anys
314-12805/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12802/13.



BOPC 495
14 de febrer de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 41 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
del Servei Català de la Salut per a fer complir la Instrucció 2/2016 
els darrers cinc anys
314-12806/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12802/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de targetes sanitàries Cuida’m en funcionament
314-12809/13

Proponent: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12809/13 a 314-
12811/13, 314-12813/13 i 314-12814/13, us informo del següent:

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

La targeta sanitària Cuida’m identifica aquelles persones que per les seves ca-
racterístiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferencia-
des en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris; des del mateix 
moment d’accés als serveis de salut s’identifica les persones amb aquest document, 
cosa que permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial  
i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.

El nombre de persones en actiu que disposen de la targeta Cuida’m és de 21.147.
El nombre de sol·licituds de targeta Cuida’m que es van tramitar l’any 2019 és de 

3.300. Durant el primer semestre de l’any 2020, es van tramitar 1.023 targetes, i en 
el conjunt d’aquest any, van acabar essent 1.818.

Tanmateix, durant l’any 2021 el nombre de sol·licituds de targeta Cuida’m que es 
va tramitar va ser de 3.115.

Barcelona, 27 de gener de 2023
Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2019
314-12810/13

Proponent: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12809/13.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
targetes sanitàries Cuida’m emeses el primer semestre del 2020
314-12811/13

Proponent: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12809/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2020
314-12813/13

Proponent: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12809/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2021
314-12814/13

Proponent: M. Assumpció Laïlla Jou, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 84978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-12809/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions i inversions previst per a l’estratègia de protecció 
del delta de l’Ebre anunciada
314-12817/13

Proponent: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12817/13 us in-
formo del següent:

Per una banda, tal com es va anunciar a la Comissió d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre (CEPDE) del Parlament de Catalunya, el Govern ha planificat 
i estructurat les actuacions i inversions a portar a terme al Delta de l’Ebre en tres 
fases principals:

– La primera, a curt termini: de 2022 a 2024.
– La segona, a mig termini: 2025 a 2028.
– La tercera, a llarg termini: amb l’horitzó posat a 2050.
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Aquest pla estratègic contempla tres grans àmbits d’actuació. En primer lloc, la 
gestió de les actuacions plantejades per evitar la regressió del delta; en segon lloc,  
la governança com a eina de participació dels actors públics i privats amb compe-
tència per assolir els objectius de gestió; i en tercer lloc, la comunicació entre els 
diferents actors per a la protecció del delta.

El conjunt de les actuacions previstes a l’Estratègia del delta per executar durant 
les tres fases, és a dir, entre el període 2022 i 2050, tenen un pressupost previst de 
63 M€.

Cal tenir en compte que, tot i dividir els projectes per anys i fases, alguns 
d’aquests projectes tenen continuïtat d’un any a l’altre amb l’objectiu de fer efectives 
i duradores les actuacions.

Les actuacions a curt termini (2022-2024) són les següents:
– En el transcurs de l’any 2022 ja s’han destinat 4.512.767,50 M€ a la protecció 

del Delta de l’Ebre. En aquest sentit i per exemple, s’han executat els malacons de 
l’hemidelta dret i esquerre; s’han portat a terme diversos treballs d’assessorament i 
estudi relacionats amb actuacions a portar a terme, o s’han redactat diferents estudis 
i projectes executius de conservació i connectivitat.

– Actualment ja es disposa del projecte executiu de la guarda per a la badia dels 
Alfacs i en breu s’iniciarà el projecte de la badia del Fangar, amb un pressupost pre-
vist de 300.000 €.

– Durant els anys 2023 i 2024 és previst executar els projectes de reforçament de 
les guardes de les basses de l’Encanyissada, de la Tancada i el Canal Vell, tant en el 
seu perímetre com en les connexions al mar.

– És previst també entre els anys 2023 i 2025, una vegada superats els tràmits 
d’autorització, l’habilitació del camí de Guarda dels Alfacs, que ha de protegir tots 
els arrossars del costat de la badia dels Alfacs. El pressupost previst per a aquesta 
actuació és de 18 M€.

– A la segona meitat de 2023 es preveu començar l’avantprojecte del Fangar-Mar-
quesa, on es contempla extraure sorres en dragues de la bocana de la Badia del Fan-
gar per ubicar-les a l’hemidelta nord, concretament a la platja de la Marquesa.

– Previsiblement durant el 2024 ja es podrà licitar l’elaboració del projecte, amb 
avaluació d’impacte ambiental, del frontal delta que inclou les actuacions a Fan-
gar-Marquesa, per tal d’assegurar la bona circulació d’aigua a la badia, i a Illa de 
Buda i Trabucador.

– En el període 2023-2026, a través dels fons de resiliència Next Generation, es 
preveu invertir 1.176.000 € en la recuperació i restauració de zones humides del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre: recuperació de la zona humida degradada de la sortida 
de la llacuna de l’Encanyissada del Delta de l’Ebre; recuperació de la zona humida 
dels Ullals de Baltasar, i recuperació de la zona humida de la llacuna de les Olles del 
Delta de l’Ebre.

Les actuacions a mig i llarg termini (2025 a 2028 i horitzó 2050) són les se-
güents:

– Entre el període 2025-2028 es treballarà per finalitzar el Pla de Protecció del 
Medi Natural i el Paisatge, els treballs del qual es preveu iniciar durant el primer 
semestre de 2023. Cal tenir en compte que un pla d’aquestes característiques reque-
reix d’una tramitació legal llarga de com a mínim dos anys, període al qual cal su-
mar-hi un element de participació que s’estima d’un mínim d’un any. Aquest Pla vol 
ser integrador i ambiciós, i ha de treballar en la transformació dels sectors primaris 
cap a la conservació de la biodiversitat, clarificant la normativa de l’espai natural de 
protecció especial.

– Durant el mateix període 2025-2028 es preveu també impulsar el Pla de Con-
tenció de la Regressió i la Subsidència a partir de solucions basades en la natura. Es 
treballarà conjuntament amb els diferents actors del territori, incloses les comunitats 
de regants, i amb experts internacionals per traçar el Pla de Conservació del sistema 
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deltaic amb Sistemes Basats en la Natura. Per altra banda, s’executaran els projectes 
del Fangar-Marquesa, el Trabucador i l’Illa de Buda, amb un pressupost final que es 
coneixerà de manera exacta quan els projectes estiguin redactats.

– Així mateix, i a més llarg termini, es preveu la consolidació d’un model de 
governança que mantingui els canals de comunicació amb el territori, adaptant els 
temes a tractar i el nombre de representants i, al mateix temps, un model integrador 
que mantingui en equilibri la conservació de la natura i les activitats humanes del 
Delta de l’Ebre.

Cal emfasitzar que des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural (DACC) s’aposta per una gestió adaptativa de l’espai que permet conèixer 
amb detall les aportacions de sediments necessaris per evitar la regressió i, també, 
monitoritzar l’evolució de les accions toves de conservació del Delta per tenir una 
idea precisa de la seva evolució i necessitats de manteniment.

Així mateix, per impulsar i executar tots aquests projectes és necessària la col-
laboració de totes les administracions amb competència al territori (Estat espanyol, 
Govern de la Generalitat, diputacions provincials, consells comarcals i ajuntaments), 
essent el propi DACC el responsable de liderar el calendari d’actuacions per poder 
acomplir tots els objectius amb garanties i la participació necessària.

Per tant i en conclusió, l’Estratègia Delta, amb la seva calendarització i compro-
mís pressupostari, posa de manifest el compromís del Govern com a eina catalitza-
dora i de consens per a la conservació del Delta, amb els objectius d’evitar la seva 
regressió i contribuir a la consolidació d’una via integradora de desenvolupament i 
gestió del territori que faci compatible la conservació de la seva diversitat biològica 
i les activitats productives, d’acord amb la seva realitat social i cultural.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de les 
línies de molt alta tensió en exposició pública el 2021 i la previsió per 
al 2022
314-12852/13

Proponent: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12852/13 us in-
formo del següent:

La següent taula mostra les instal·lacions de generació a Catalunya que disposen 
d’instal·lacions privades de tensions superiors o igual a 220 kV, i que s’han publicat 
al DOGC els anuncis d’informació pública durant els anys 2021 i 2022: 
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Nom
instal·lació

Punt 
connexió

Tensió línia 
d’evacuació 

(Només les de 
220kV o 400 

kV)
Potència 

generació Tecnologia
Municipis 
afectats Província

Anunci DOGC
Informació 

pública

PS Carbeso Pujalt 220 LAAT 220 44,428 MW Fotovoltaica Pujalt Barcelona 23/12/2021
PS Matacan Anoia 220 LAAT 220 44,464 MW Fotovoltaica Sant Martí 

de Tous, 
Jorba, Òdena 
i Vilanova del 
Camí Barcelona 23/12/2021

PS Geoide III Perafort 220 LAAT 220 45 MW Fotovoltaica Pla Santa 
María, Vila
rodona, Alió, 
Puigpelat, 
Vilabella, 
Nulles, La 
Secuita, 
Garidells, 
Perafort Tarragona 17/12/2021

PS Volans 1 Mangraners 
220

LAAT 220 50 MW Fotovoltaica Albatàrrec 
Alcarràs 
Lleida Lleida 16/11/2021

PS Rascon 
Solar

AlbaTarrec 
220

LAAT 220 50 MW Fotovoltaica Alcarràs 
Albatàrrec Lleida 20/12/2021

PE Conca de 
Barbera I

Puigpelat 220 LAAT 220 50 MW Eòlica Ribera 
d’Ondara 
Talavera Lleida 11/02/2022

PS Bellisens Constantí 220 LSAT 220 50 MW Fotovoltaica Constantí Tarragona 11/03/2022
PS Llau dels 
Juncs

Pobla 220 LAAT 220 50 MW Fotovoltaica Isona, Conca 
Dellà, Pobla 
de Segur, 
Conca de 
Dalt, Tremp Lleida 07/07/2022

Macarelleta 
Solar

Juneda 220 LAAT 220 50MW Fotovoltaica Albi, Borges 
Blanques, 
Juneda Lleida 01/06/2022

PS Santa 
Llogaia 5

Sta. Llogaia 
400

LSAT 400 43 MW 
(Compartit. 

Total 86 
MW)

Fotovoltaica Sta. Llogaia 
d’Àlguema

Girona 08/08/2022
PE Muntanyes 
de Burgans 2

Aubals 220 LAAT 220 49,4 MW Eòlica Tivissa, Mora 
la Nova i 
Garcia Tarragona 01/04/2022

PS Amepersol 
2 Vandellós 400 LAAT 220 50 MW Fotovoltaica Rasquera Tarragona 24/10/2022

La següent taula mostra les instal·lacions d’evacuació tramitades pel Govern de 
l’Estat espanyol, de les quals el Govern en té constància, amb afectació a Catalunya, 
i que s’han publicat al BOE els anuncis d’informació pública durant els anys 2021 i  
2022: 
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Núm. Accés Expedient Data BOE Descripció Anunci

1 Begues 400 PFot 539 AC 28/07/2021 Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, de la Subdelegación del 
Gobierno en Teruel, de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona y 
de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por el que se somete 
a Información Pública el Estudio de Impacto Ambiental y la Solicitud 
de Autorización Administrativa Previa del conjunto de parques eólicos 
denominado «Clúster Begues_PFot-539 AC» que comprende el Parque 
solar fotovoltaico Jaime I, de 40 MWp en los TTMM de Lechón (Zaragoza) 
y Cucalón (Teruel) y su infraestructura de evacuación asociada, en las 
provincias de Barcelona, Tarragona, Teruel y Zaragoza, y los parques 
eólicos El Pelado (38,5MW) en los TTMM de Allueva, Bea, Calamocha 
y Fonfría (Teruel) y su infraestructura de evacuación asociada en la 
provincia de Teruel, Honos (49,5 MW) en los TTMM de Vivel del Río 
Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños y Maicas (Teruel), Lera 
(38,5 MW) en los TTMM de Salcedillo, Allueva y Fonfría (Teruel) y San 
Vicente (49,5 MW) en los TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela 
(Teruel).

2 Ascó 400 PEol 280 AC 27/08/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Teruel, Subdelegación de Gobierno en Zaragoza y 
la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa 
y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-280-AC que 
comprende los parques eólicos de Arlo de 102 MWp, Argestes de 
96MWp, Céfiro de 192 MWp y Paucali de 114 MWp, y sus infraestructures 
de evacuación, en las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona.

3 Isona 220 PEol 525 AC 09/09/2021 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Huesca y de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por el que se 
somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa 
Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-525 AC que 
comprende los parques OMEGA, KAPPA, ÓRBITA, ÓMICRON, LAMBDA 
e IOTA, de 49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en 
las provincias de Huesca y Lleida.

4 Pierola 400 PEol 556 AC 11/11/2021 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Huesca, de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 
de la Subdelegación del Gobierno en Lleida, de la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona y de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto 
PEol-556 que comprende el parque eólico LUPUS de 49,5MW, y su 
infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Huesca, 
Tarragona, Lleida y Barcelona.

5 Castellet 
220

PEol 563 AC 26/10/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca, Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 
Subdelegación del Gobierno en Tarragona y Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto 
ambiental del proyecto PEol-563 AC que comprende los parques eólicos 
NEMBUS, OSA MENOR, SEXTANS y LYRA, de 49,50 MW cada uno, y sus 
infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca, Zaragoza, 
Tarragona y Barcelona.

6 Rubí 400 PEol 577 AC 26/10/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca y de la Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del 
proyecto PEol-577 AC que comprende los parques eólicos MAIA, VELA y 
OCTANTE, de 49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, 
en las provincias de Huesca y Barcelona.

7 L’Espluga 
220

PFot 631 AC 09/12/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca, de la Subdelegación del Gobierno en Lleida y 
de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa 
y declaración de impacto ambiental del proyecto PFot-631 AC que 
comprende los parques fotovoltaicos AVIOR y ATRIA, de 56,63 MWp / 
49,50 MWins / 43,56 MWn cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, 
en las provincias de Huesca, Lleida y Tarragona.
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Núm. Accés Expedient Data BOE Descripció Anunci

8 Garraf 400 PEol 540 AC 07/01/2022 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza, de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, de 
la Subdelegación del Gobierno en Tarragona y de la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto 
ambiental del proyecto PEol-540 AC que comprende los parques eólicos 
Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo, Selene y Cretón, de 49,5 MW 
cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de 
Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona.

9 Rubí 220 PEol627 AC 23/11/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca y Subdelegación del Gobierno en Barcelona 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto 
PEol-627 AC que comprende los parques eólicos NORMA y OSAMAYOR, 
de 49,50 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las 
provincias de Huesca y Barcelona.

10 L’Espluga 
400

PFot793 AC 11/12/2021 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Tarragona y de la Dependencia de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por el que se somete a 
Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa Previa y 
la Evaluación de Impacto Ambiental de los Parques solares fotovoltaicos 
BCN SOLAR 1 y BCN SOLAR 2, de 146,92 MW/115,12MWn y 72,796 
MW/57,56 MWn, respectivamente, y de sus infraestructuras de evacuación 
asociadas, en los TTMM de Vallfogona de Riucorb, Passanant i Belltall, 
Solivella, Blancafort, Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí y Montblanc 
(provincia de Tarragona) y en los TTMM de Ciutadilla y Vallbona de les 
Monges (Provincia de Lleida) con expediente asociado: PFot-793 AC.

11 Pierola 220 PEol571 AC 23/11/2021 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca y Subdelegación del Gobierno en Barcelona 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto 
PEol-571 AC que comprende los parques eólicos SEGIN, LEONIS, 
MENKAR, MENSA, RASALAS, MERAK, de 49,5 MW cada uno, y LICH 
de 23,38 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias 
de Huesca y Barcelona.

12 Isona 400 PEol637 AC 07/02/2022 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca, Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y 
Subdelegación del Gobierno en Lleida por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de 
impacto ambiental del proyecto PEol-637 AC que comprende los parques 
eólicos TAU, SIGMA, TEOREMA, PERSEUS, ESCUDO, PAVO, FORNAX, 
SUPERELIPSE, ORION y SARIN de 49,5MW cada uno, PICTOR de 16 
MW y HADAR de 25,25 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en 
las provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida.

13 Espluga 
400

PEol461 AC 24/02/2022 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Tarragona y de la Sudelegación del Gobierno en Lleida 
por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de los parques 
eólicos Segarra Sur 1, de 68,2 MW y Segarra Sur 2, de 80,6MW, y su 
infraestructura de evacuación en los términos municipales de Talavera, 
Ribera d’Ondara y Montoliu de Segarra, Vallbona de les Monges en la 
provincia de Lleida y Llorac, Santa Coloma de Queralt,  les Piles, Conesa, 
Fores, Passanat y l’Espluga de Francolí, ubicadas en las provincias de 
Lleida y Tarragona, promovido por Sistemas Energéticos Abrego, S.L., 
expediente PEol-461-AC.

14 Penedès 
220

PEol677 AC 24/02/2022 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca y Subdelegación del Gobierno en Barcelona 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto 
PEol-677 AC que comprende los parques eólicos WEZEN, TAURUS, 
RAN, TABIT, TELESCOPIUM, VEGA y VIRGO, de 49,50 MW cada uno, 
y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca y 
Barcelona.
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Núm. Accés Expedient Data BOE Descripció Anunci

15 Can Jardí 
220

PEol687 AC 06/04/2022 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Zaragoza, de la Subdelegación del Gobierno en 
Teruel y de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-687 AC 
quecomprende los parques eólicos AES, AELO, CALASI, AEQUITAS, 
ARVALES, AUGUR, ALBUENA, ANTEO, ARETE, AXILO, CARMENTA, 
INSITOR, HALIO, CANDELARIA y sus infraestructuras de evacuación, 
en las provincias de Teruel, Zaragoza y Barcelona.

16 Ascó 400 PEol764 12/10/2022 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Tarragona por el que se somete a Información Pública 
la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto PEol-764 que comprende el parque 
eólico Tramuntana de 126MW de potencia instalada y su infraestructura 
de evacuación, en la provincia de Tarragona.

La següent taula mostra les instal·lacions de línies de transport d’energia elèctri-
ca tramitades per la Generalitat de Catalunya, els anuncis d’informació pública dels 
quals s’han publicat al DOGC durant els anys 2021 i 2022: 

Núm. Instal·lació Expedient Data DOGC Descripció Anunci

1.1 Addenda 
transformació 
a DC 220 kV 
Magraners
Junedal’Espluga
Montblanc
PenedèsBegues 

2018/7474  
2018/7676
2018/7336

21/01/2022 Anunci d’informació pública sobre l’autorització administrativa 
prèvia i de construcció i declaració d’utilitat pública 
corresponent a la modificació motivada per la Resolució 
TES/1097/2021, de declaració d’impacte ambiental per a la 
transformació de la línia de transport d’energia elèctrica a 
doble circuit a 220 kV, anomenada Mangraners  Juneda  
l’Espluga  Montblanc  Penedès  Begues (exp. 2018/7474, 
2018/7676 i 2018/7336).

1.2 Ampliació 
Addenda 
transformació 
a DC 220 kV 
Magraners
Junedal’Espluga
Montblanc
PenedèsBegues 

2018/7474  
2018/7676
2018/7336

10/02/2022 Anunci d’ampliació de la llista dels béns afectats respecte 
a l’Anunci d’informació pública (publicat en el DOGC 
núm. 8589, de 21.1.2022 i al BOE núm. 20, de 24.1.2022) 
sobre l’autorització administrativa prèvia, l’autorització 
administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública 
corresponent a la modificació motivada per la Resolució 
TES/1097/2021 de declaració d’impacte ambiental per a la 
transformació de la línia de transport d’energia elèctrica 
a doble circuit a 220 kV, anomenada MagranersJuneda
l’Espluga– MontblancPenedèsBegues (exp. 2018/7474, 
2018/7676 i 2018/7336).

1.3 Segona Addenda 
tranformació 
a DC 220 kV 
Magraners
Junedal’Espluga
Montblanc
PenedèsBegues

FUE2022 
02583533

30/06/2022 Anunci d’informació pública sobre l’autorització administrativa 
prèvia i de construcció i declaració d’utilitat pública 
de la Segona Addenda al projecte d’execució per a la 
transformació de la línia de transport d’energia elèctrica 
a doble circuit a 220 kV, anomenada MagranersJuneda
l’EsplugaMontblancPenedèsBegues, i compactació amb 
línia S/C MaialsRubí 400 kV entre els suports 205 i 213 (exp. 
FUE202202583533).

2 Modificació 
tram T431T458 
LA 220kV 
SC Penedès
Viladecans

2019/8736 28/03/2022 Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de 
l’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa 
de construcció i declaració d’utilitat pública corresponent al 
projecte d’execució de la modificació del tram T431T458 de 
la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV simple 
circuit PenedèsViladecans, en els termes municipals d’Olesa 
de Bonesvalls, Begues i Vallirana (exp. 2019/8736).

3 Entrada 220 kV a 
la SE Palau

FUE2021 
02323414

23/05/2022 Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de 
l’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa 
de construcció i declaració d’utilitat pública corresponent a la 
modificació del projecte d’execució de l’entrada a la SE Palau 
de la línia de transport d’energia elèctrica a 220 kV enllaç SE 
Mas Figueres amb SE Palau, al terme municipal de Palau
solità i Plegamans (exp. FUE202102323414).

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació 
als ajuntaments de la vall Fosca de la possibilitat de disposar dels 
serveis jurídics del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural per a fer enrere les concessions de les centrals 
hidroelèctriques de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-12853/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12853/13 us in-
formo del següent:

En relació amb aquesta qüestió cal fer avinent que, per una banda i en el marc de 
la col·laboració interadministrativa i amb caire general, qualsevol administració o 
persona interessada es pot adreçar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a fer 
qualsevol consulta que requereixi. Per altra banda, però, cal posar de manifest que 
tant l’ACA com el Govern poden donar aquest suport i assessorament tan sols en el 
marc de les seves competències.

En aquest sentit, l’article 4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya disposa 
el següent pel que fa competències del Govern de la Generalitat:

a) La planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el ter-
ritori de Catalunya, i la participació en la planificació hidrològica que correspon a 
l’Administració general de l’Estat, particularment en la que afecti a la part catalana 
de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer.

b) L’ordenació i la concessió dels recursos i els aprofitaments hídrics, fins i tot 
l’aprofitament de les aigües residuals i, en general, totes les funcions d’administra-
ció i control de la qualitat del domini públic hidràulic, inclosos l’atermenament i la 
modificació i la correcció dels llits fluvials, en les conques compreses íntegrament 
en el territori de Catalunya.

c) L’administració, la gestió i el control de qualitat dels aprofitaments hídrics cor-
responents a conques hidrogràfiques situades al territori de Catalunya compartides 
amb altres comunitats autònomes, inclòs l’exercici de la funció executiva de policia 
del domini públic hidràulic i la tramitació fins a la proposta de resolució dels expe-
dients que s’hi refereixen, en els termes establerts per la legislació vigent en la ma-
tèria, llevat de l’atorgament de concessions d’aigua.

[...]
Pel que fa les centrals hidroelèctriques, doncs, la gestió de la concessió a les con-

ques compartides seria exclusivament de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE).

No obstant això, en cas que algun ajuntament tingui algun interès concret i així 
ho comuniqui a l’ACA, aquesta podria assessorar-los respecte qüestions com ara:

– Jurisprudència recollida sobre la qüestió de la reversió i extinció de les con-
cessions.

– Com s’hauria d’aplicar la norma envers l’esmentada qüestió.
– Com actua la CHE en casos similars.
– Altres recomanacions jurídiques.
Finalment, s’aprofita també aquesta resposta per informar que el Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha mantingut reunions amb diver-
sos ajuntaments interessats en fer-se càrrec de centrals hidroelèctriques ubicades 
als seus termes municipals corresponents a conques internes. En el marc d’aquestes 
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trobades s’ha posat de manifest la voluntat del Govern de recuperar la concessió per 
a gestió pública, quan s’acabin els terminis de concessió o per incompliments reite-
rats, a través de l’Energètica pública com a mitjà propi. Així mateix, s’ha recordat 
la impossibilitat de fer adjudicacions directes als ajuntaments, ja que és necessari 
fer-ho a través de concurs públic.

En aquest sentit, l’ACA ja ha iniciat cinc expedients de revocació de concessió i 
ha elaborat un document que s’actualitza periòdicament a través del qual es fa segui-
ment dels terminis de concessió de les diverses centrals hidroelèctriques ubicades a 
les conques internes.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
del cost de producció en els contractes de compravenda de la llet
314-12854/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12854/13 us in-
formo del següent:

La Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) és coordi-
nadora del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC). En el 
marc del PEAC s’ha treballat per a l’establiment de la metodologia de càlcul de preus 
justos. Entre les estratègies encaminades a aconseguir millorar l’equilibri de la cade-
na agroalimentària se’n va plantejar una d’específica i urgent relativa a la cadena de 
valor de la llet com a mesura de suport i recuperació del sector, el qual travessava i 
segueix travessant una difícil situació a causa, principalment, del desequilibri entre 
els costos de producció i els preus que perceben els productors.

En aquest sentit, en el marc de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques de Cata-
lunya (CBPC) s’ha desenvolupat metodologia de fàcil aplicació per l’estimació dels 
costos de producció de la llet, que facilita al ramader el càlcul dels seus costos d’ex-
plotació (de producció), d’acord amb el previst a l’Acord i la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En aquest sentit, durant l’any 2022 ja es van incrementar les inspeccions a aquest 
sector en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada Ley, amb l’objectiu de garantir que es 
paguin uns preus justos per la llet. Aquest augment es tradueix en un 167% més 
d’operadors controlats.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
urgents previstes per a integrar la companyia elèctrica de Llimiana 
(Pallars Jussà) a l’energètica pública
314-12856/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12856/13 us in-
formo del següent:

Durant la primera meitat del segle XX es va dur a terme la construcció d’un con-
junt d’infraestructures hidràuliques amb l’objectiu de començar l’electrificació mas-
siva de Catalunya. Aquestes construccions van suposar l’establiment de servituds 
a gran part dels municipis del Pirineu, especialment a l’Alta Ribagorça i al Pallars 
Jussà.

La compensació de les esmentades servituds va tenir diferents formulacions se-
gons cada cas. No obstant això, el cas més freqüent va ser la signatura d’un conveni 
entre l’empresa elèctrica i l’ajuntament del municipi, a través del qual es pactava un 
determinat preu de l’energia elèctrica, així com també l’extensió d’una xarxa de pro-
pietat municipal que feia arribar aquesta energia als veïns i veïnes de la població. La 
majoria d’aquests convenis van ser signats a la primera i segona dècada del segle XX 
i la majoria dels quals continuen vigents.

Tanmateix, el desplegament de la regulació del sector elèctric durant els dar-
rers 100 anys fa que cada vegada sigui més difícil adaptar els esmentats convenis 
al marc legal vigent. I aquesta casuística inclou l’empresa Llimiana Distribuïdora 
d’Energia Elèctrica SL.

La normalització d’aquesta situació requereix que l’empresa distribuïdora d’ener-
gia elèctrica es faci càrrec de la distribució en aquests municipis. En aquest sentit i 
per una banda, una part significativa dels municipis han arribat a acords amb la dis-
tribuïdora, fet que n’ha permès la seva regularització.

Per altra banda, una altra part d’aquests municipis, i per diferents motius, encara 
continua funcionant amb l’esquema d’un conveni signat fa més de 80 anys. De fet, 
aquests municipis en la seva major part no estan exercint cap activitat empresarial 
que pugui ser assumida per una empresa mercantil. L’empresa distribuïdora de la 
zona només hi veu un sol client amb un punt de lliurament de l’energia elèctrica, i 
aigües avall existeix una xarxa propietat municipal que porta l’energia als usuaris 
dividint el cost en funció del consum de cadascú. En cas d’entrar-hi una altra distri-
buïdora, que es podria suposar el cas que fos la futura energètica pública, la qual sí 
que actuaria com a empresa mercantil; s’estaria incomplint la Llei del Sector Elèc-
tric, la que prohibeix la distribució en cascada.

Aquesta situació va posant de relleu un conjunt de problemàtiques relatives a 
l’estat de la xarxa, al pagament de l’IVA als rebuts, o a la instal·lació de la telegestió, 
entre d’altres, que suposen un repte a afrontar. En definitiva, es tracta de municipis 
que fan activitats pròpies d’empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia 
elèctrica que, tot i que estan adequadament constituïdes, poden no donar compli-
ment legal de les obligacions de les activitats energètiques, ja siguin de distribució 
o de comercialització, amb tot el que pot suposar en termes de conseqüències ad-
ministratives i penals. Cal tenir present que les obligacions en termes de seguretat, 
en garanties financeres i en la prohibició de la distribució en cascada; cada vegada 
dificulta més l’acompliment de la legislació energètica per part d’aquests petits mu-
nicipis, amb els conseqüents riscos esmentats.
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Els casos resolts són la conseqüència d’inversions fetes a les xarxes de distribu-
ció que han permès la seva posada al dia des del punt de vista de la seguretat i pos-
terior cessió a l’empresa distribuïdora de la zona.

En aquest sentit, el Govern va tenir operatiu el Pla d’Electrificació Rural de Ca-
talunya (PERC) aproximadament del 1980 al 2010, el qual juntament amb d’altres 
iniciatives com el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), van contribuir 
de manera determinant en la solució de gran part de les problemàtiques esmentades.

L’experiència d’aquest cas posa de manifest que el conveni signat entre les parts, 
empresa elèctrica i ajuntament del municipi, fa més de vuitanta anys que funciona. 
Aquesta situació contrasta amb bona part de la situació derivada de la signatura de 
convenis pels promotors de centrals d’energies renovables implantades des de 1990 
i fins a l’actualitat, per la qual molts ajuntaments acaben als tribunals pocs anys des-
prés de la seva signatura atès que les empreses energètiques trenquen els seus com-
promisos de forma unilateral.

D’altra banda, cal tenir present que L’Energètica només operarà en l’àmbit de la 
generació i la comercialització, i no en el de la distribució. Aquesta situació es deu 
a l’obligatorietat legal de separar els diferents àmbits, i al fet que tant la distribució 
com el transport estan regulats i no poden accedir-hi tercers a les diferents zones 
adscrites a cada empresa distribuïdora. Tanmateix, sí que és cert que L’Energètica té 
previst a mitjà termini, un cop estigui plenament operativa, realitzar nous projectes 
de generació renovable per tot el territori català, de manera conjunta amb els muni-
cipis i comunitats energètiques locals.

En resum, i amb l’objectiu de revertir l’estat de precarietat elèctrica d’aquests 
municipis, des del Govern es considera que en aquests casos l’instrument per solu-
cionar la problemàtica existent no és una energètica pública, tal com s’ha posat de 
manifest en l’argumentari anterior; sinó que és necessari regularitzar la seva situa-
ció en el marc del sistema elèctric europeu a través de les inversions necessàries per 
adaptar-se al marc legal existent.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

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

Proponent: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-12951/13 us in-
formo del següent:

A la pregunta es demana quin import suposa la deflactació del tram autonòmic 
de l’IRPF, per actualitzar les taules respecte la darrera deflactació, incloent la pre-
visió de l’IPC 2022, i quines són les dades per tram autonòmic i el nombre de co-
titzants afectats.

Efectes en el pressupost vigent:
La tarifa autonòmica actual, vigent des de l’1 de gener de 2022, és la següent: 
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Tarifa Actual 

Fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta Fins a (euros) Tipus 

0,00   12.450,00 10,50% 
12.450,00  1.307,25 5.257,20 12,00% 

17.707,20  1.938,11 3.292,80 14,00% 

21.000,00  2.399,11 12.007,20 15,00% 

33.007,20  4.200,19 20.400,00 18,80% 

53.407,20  8.035,39 36.592,80 21,50% 

90.000,00  15.902,84 30.000,00 23,50% 

120.000,00  22.952,84 55.000,00 24,50% 

175.000,00  36.427,84 en endavant 25,50% 

Es considera que amb aquesta modificació es produeix la deflactació de la tarifa 
per al 2022.

Per tant, per donar compliment a la proposta només cal recollir l’impacte de la 
inflació al llarg del 2023.

No obstant això, atès que la inflació no es trasllada íntegrament als salaris, en la 
determinació de la nova escala només cal tenir en compte el possible increment de 
la recaptació pel trasllat de l’impacte de la inflació en els salaris dels treballadors, 
que s’estima en un 3,5% per al 2023.

Per tot l’anterior, la proposta suposaria aplicar l’escala següent:

Tarifa deflactada 3,5% 

Fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta Fins a (euros) Tipus 

0,00   12.885,75 10,50% 
12.885,75  1.353,00 5.441,20 12,00% 

18.326,95  2.005,95 3.408,05 14,00% 

21.735,00  2.483,07 12.427,45 15,00% 

34.162,45  4.347,19 21.114,00 18,80% 

55.276,45  8.316,62 37.873,55 21,50% 

93.150,00  16.459,44 31.050,00 23,50% 

124.200,00  23.756,19 56.925,00 24,50% 

181.125,00  37.702,81 en endavant 25,50% 

La Direcció General de Tributs i Joc ha quantificat l’import que suposaria aplicar 
la tarifa autonòmica proposada en l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF). L’estimació s’ha efectuat mitjançant el microsimulador de reformes tributà-
ries propi de la direcció general en programari R, que opera amb la base de dades 
de l’IRPF de l’exercici 2019, darrera base de dades disponible, projectada al 2023.

Del càlcul esmentat s’ha estimat que l’aplicació de la nova tarifa suposaria una 
pèrdua de recaptació en la quota líquida autonòmica de 107,5 milions d’euros.

La mesura comporta 2.374.475 guanyadors, que suposa el 89% de tots els paga-
dors actuals (2.682.659).

S’observa que en el decils superiors el guany és major en comparació als decils in-
feriors. Per tant, la mesura afavoreix especialment les rendes més elevades degut a 
que aquestes es beneficien de l’actualització dels trams en major mesura.

Si la nova escala entrés en vigor en el 2023 tindria efectes econòmics en el pres-
supost de la Generalitat per al 2025.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de la consulta popular relativa als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
314-13059/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-13059/13, us in-
formo del següent:

El projecte Olímpic i Paralímpic d’Hivern Pirineus Barcelona es troba aturat a 
l’espera d’una resposta oficial del Comitè Olímpic Espanyol en relació amb la pro-
posta tècnica presentada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de 
juliol.

Després dels intents sense resultat per part del COE de presentar una proposta 
conjunta entre l’Aragó i Catalunya, el passat 28 de juliol es va presentar a la Taula 
de representació territorial del projecte de candidatura dels Jocs Olímpics i Para-
límpics d’hivern la proposta tècnica catalana Pirineus-Barcelona, per posteriorment 
enviar-la al Comitè olímpic espanyol.

La Taula territorial la componen una àmplia representació del territori impli-
cat en cas d’una eventual celebració d’uns Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern. 
Així, està formada per representants de la Generalitat de Catalunya, dels Consells 
comarcals de l’Alt Pirineu i l’Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, l’Ajuntament de 
Barcelona, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, alcaldes i alcaldesses dels 
municipis de Vielha, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell, el Pont de Suert,  Puigcerdà, Ber-
ga, Ripoll i Solsona i alcaldes i alcaldesses dels municipis seus de l’eventual candi-
datura.

El document tècnic de la proposta i la presentació del document es pot trobar a: 
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralim-
pics-hivern/

La proposta catalana és el resultat de l’encàrrec del Govern a l’Oficina Tècnica 
de la candidatura d’elaborar un projecte tècnic seguint l’Acord GOV/122/2021 d’im-
pulsar un projecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pi-
rineus-Barcelona, basat en els criteris de sostenibilitat ambiental i cohesió territorial 
i el mandat de la Taula territorial del 27 de juny de seguir treballant en el projecte 
malgrat no haver arribat a un acord de candidatura conjunta amb l’Aragó.

Una proposta que posa de manifest que el Govern de Catalunya segueix creient 
que els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona són un projecte que 
pot generar oportunitats al territori, però no és ni ha de ser l’únic. Els Jocs han de ser 
una palanca de transformació, un generador d’oportunitats, un accelerador i un dina-
mitzador de projectes que ha d’anar més enllà de la seva organització.

I és una proposta que posa de manifest, també, que Catalunya està capacitada i 
preparada per acollir uns Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern en solitari.

El referèndum anunciat seguirà aturat fins que el Comitè olímpic validi oficial-
ment la candidatura.

Barcelona, 24 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/esport/jocs-olimpics-i-paralimpics-hivern/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de perceptors dels ajuts de la política agrària comuna que 
n’han cobrat la bestreta
314-13151/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13151/13 us in-
formo del següent:

Han estat 38.254 els perceptors han cobrat la bestreta de la PAC, i 1.589 els que 
no l’han cobrat. I aquests darrers no l’han cobrat per Estar pendents de controls, o bé 
pendents de cessions de drets i de resolució del tràmit de Reserva Nacional de drets.

Pel que fa al pagament dels imports, per una banda l’import ja pagat és de 
137.846.116,94 € i, per altra, restava pendent de pagar el 25% dels expedients pa-
gats, que es va pagar al desembre 2022; i l’import corresponent als 1.589 expedients, 
una vegada hagin estat verificats el requisits. El 5% restant de l’import es pagarà un 
cop es verifiquin els límits pressupostaris.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
realitzades per Loteries de Catalunya al Fons de Loteries per la 
Prosperitat i la Cohesió Social del 2017 ençà
314-13198/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13198/13 us in-
formo del següent:

L’article 6 del Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents 
d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, va crear el 
Fons de loteries per la prosperitat i cohesió social, on es transfereixen els ingressos 
nets obtinguts per la comercialització dels jocs de loteria.

Aquest Decret llei, que va ser validat per la Resolució 68/XIV del Parlament de Ca-
talunya, va suposar la derogació de l’article 9 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de crea-
ció de l’entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que preveia que l’ingrés 
públic de la Generalitat provinent de l’EAJA restava afectat íntegrament al pressupost 
de despeses del Departament de Benestar Social, concretament al finançament d’in-
versions, programes i actuacions d’atenció a la vellesa, als disminuïts i al funcionament 
de centres d’atenció a la infància.

En conseqüència, durant l’any 2022 s’ha realitzat la primera (i única fins ara) 
transferència al Fons de loteries per la prosperitat i cohesió social corresponent als 
beneficis obtinguts l’any 2021, d’un import de 3.559.338,73 €.
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Els anys anteriors, aquests ingressos nets es van transferir directament al De-
partament corresponent, tal i com estipulava l’article 9 de la Llei 5/1986, vigent fins 
al juliol de 2021. Més en concret i des de l’any 2017, les quantitats transferides han 
estat les següents:

– 2017: 10.354.336,90 € al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– 2018: 3.358.297,74 € al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– 2019: 5.188.292,29 € al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– 2020: 7.943.776,09 € al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– 2021: 8.299.978,28 € al Departament de Drets Socials.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per 
a la posada en marxa de la loteria La Dooble
314-13199/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13199/13 us in-
formo del següent:

Loteries de Catalunya, SAU, gestiona els seus jocs generalistes (La 6/49, El Ras-
ca Ràpid, El Trio, L’Express, La Grossa i La Dooble) mitjançant un contracte ad-
ministratiu especial amb un contractista que aporta tota la plataforma tecnològica 
(programari, maquinari i terminals de punt de venda, inclòs el seu manteniment, la 
corresponent operació i les comunicacions TIC), els promotors comercials, el servei 
d’atenció telefònica al client, la producció i logística dels elements de joc, com són 
els bitllets o els fulls de selecció, així com la resta de les operacions de camp neces-
sàries per a la gestió dels jocs.

Aquesta relació es regula a través del contracte administratiu especial per l’exe-
cució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial l 
logístic de les loteries titularitat de la Generalitat (exp. 4/2015), que es va formalitzar 
el 28 de juliol de 2015 entre l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
(actualment transformada en Loteries de Catalunya, SAU) i l’empresa Novo Lottery 
Solutions, GmbH (actualment Pollard Digital Solutions, GmbH).

La retribució d’aquesta empresa consisteix en una comissió que va fixar l’Acord 
de Govern 110/2015, de 14 de juliol (DOGC 6914, de 16/7/2015). Més en concret, la 
comissió que ha de percebre l’empresa contractista és del 16% sobre el marge d’ex-
plotació d’aquesta loteria. Aquest marge d’explotació s’obté restant de la recaptació 
els premis teòrics fixats en la normativa reguladora del sorteig.

D’aquesta manera, l’empresa contractista ha estat l’encarregada de fer tot el des-
plegament necessari per preparar, llançar i operar La Dooble i meritarà una comis-
sió del 16% sobre el marge teòric d’aquest joc mentre duri el contracte actual. Amb 
aquest sistema, ni Loteries de Catalunya ni la Generalitat de Catalunya han realitzat 
cap inversió per a la posada en marxa del joc de loteria La Dooble.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions 
socials per a adaptar els habitatges de persones amb discapacitat
314-13218/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13218/13, us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat convocarà els PUA per a enguany i permetrà aten-
dre, a banda de les sol·licituds corresponents al 2023, també les demandes pendents 
dels anys 2021 i 2022.

Aquesta convocatòria preveu diversos canvis que suposaran millores en la seva 
gestió, com ara el canvi del sistema de tramitació, que passa d’un sistema propi del 
Departament de Drets Socials al sistema propi del Departament d’Economia: Tra-
mitador d’Ajuts i Subvencions (TAIS). Es simplifiquen els requisits administratius 
per a l’accés a les prestacions, i la capacitat econòmica que dona accés al Programa 
passa de tenir en compte la renda familiar a únicament la renda personal. Així ma-
teix, el pagament de les prestacions no requerirà la presentació prèvia de justificants 
de despesa, sinó d’un document justificatiu (declaració responsable). Posteriorment, 
es durà a terme un pla de verificació per mostreig.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del tipus 
màxim de l’impost sobre el patrimoni
314-13221/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13221/13 us in-
formo del següent:

Mitjançant el Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents en 
l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni, validat pel Parlament el 25.1.2023, s’ha in-
troduït un darrer tram a la tarifa de l’impost, de manera que, a partir de 20 milions 
d’euros de base liquidable, el tipus aplicable és del 3,48%.

La modificació s’efectua en atenció a la creació per l’Estat de l’impost temporal 
de solidaritat de les grans fortunes i amb la finalitat que els ingressos derivats del 
major esforç fiscal dels contribuents catalans que suposa la creació d’aquest tribut 
estatal, romanguin a Catalunya. En aquest sentit, es preveu que la mesura tingui 
una vigència temporal, que coincideixi amb l’impost temporal de solidaritat de les 
grans fortunes.
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En resposta a la segona pregunta, el Govern no té prevista cap altra mesura tri-
butària.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació 
de parcs eòlics
314-13224/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13224/13 us in-
formo del següent:

A data de 19/01/2023, es troben en tramitació 29 expedients de parcs eòlics amb 
una potència total de 1.200 MW. La construcció i posada en servei dependrà de 
l’evolució de l’esmentada tramitació.

D’altra banda, 4 parcs eòlics ja es troben en construcció i es posaran en servei 
durant el primer trimestres de 2023, amb una potència de 114 MW.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a incentivar la contractació de desocupats dels 
municipis de l’interior de Catalunya
314-13235/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13235/13 us in-
formo del següent:

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa programes per cobrir les ne-
cessitats de diferents col·lectius de persones treballadores i de la diversitat de terri-
toris que formen el nostre país.

Aquesta adequació a les característiques de cada territori es realitza tenint en 
compte la seva situació socioeconòmica, la situació institucional dels actors públics 
participants així com la maduresa del seu marc de cooperació, entre d’altres factors 
territorials i ocupacionals.

I com a resultat, des del SOC impulsem els següents programes que tenen im-
pacte en els municipis rurals, menys poblats i/o externs de l’àmbit metropolità:

– Programa de suport i acompanyament a la Planificació Estratègica: posa a dis-
posició de les entitats locals de Catalunya suport tècnic i financer als processos de 
planificació estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estruc-
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tures de desenvolupament local l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar 
assistència tècnica i financera per al disseny de plans d’acció i la identificació de 
projectes estratègics, amb l’objectiu de contribuir al lideratge de les entitats locals 
en els processos de desenvolupament socioeconòmic dels seus territoris.

– Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL): té per ob-
jecte donar suport a les entitats locals de Catalunya mitjançant la contractació de 
personal tècnic per tal que aquestes puguin implementar, en cooperació amb altres 
actors, projectes continguts en plans d’acció territorials que afavoreixin la dinamit-
zació social i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir 
i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació.

– Programa de Projectes Innovadors i Experimentals: té per objectiu donar suport 
a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació 
i el desenvolupament local per a l’execució de projectes innovadors i experimentals 
identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial. 
La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica 
i ocupacional actual amb l’objectiu de crear i mantenir ocupació de qualitat, millo-
rar l’activitat dels sectors productius estratègics generadors d’ocupació dels territoris, 
mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les 
persones més desafavorides.

– Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial 
i econòmic - Projecte Treball a les Comarques: intervé enguany en 12 comarques 
de Catalunya, 10 de les quals són predominantment rurals, amb l’objectiu d’estimu-
lar la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui 
possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la 
població al territori. Les diverses eines que conformen la Carta de serveis perme-
ten millorar el coneixement de les característiques del teixit productiu del territori, 
fomentar l’impuls d’accions per identificar i donar suport als sectors estratègics de 
cada territori i integrar en el disseny dels projectes anuals accions de suport al tei-
xit productiu local i accions de suport a les persones desocupades del territori d’una 
forma coherent i complementaria.

– Conveni Marc de col·laboració entre l’Associació de Micropobles de Catalunya 
i el SOC: a finals de desembre de 2020 es va signar un conveni marc de col·laboració 
entre l’associació que representa als micro-municipis de menys de 500 habitants de Ca-
talunya i el SOC. L’objecte d’aquesta col·laboració és establir un marc estable de relació 
entre les dues entitats, definint les fites i elements bàsics del Pla de treball i de gover-
nança pel desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya en aquests 
municipis. Aquest conveni està vigent fins el 21/12/2022 i s’ha renovat per addenda 
fins el 21/12/2024, d’acord amb la normativa vigent. Aquest conveni no comporta una 
aportació econòmica a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

– Subvenció directa a l’Associació de Micropobles de Catalunya: a finals de de-
sembre de 2021 es va signar un conveni entre l’Associació i el SOC amb l’objecte 
d’elaborar un Pla estratègic i operatiu, per al desenvolupament sostenible dels micro- 
pobles de Catalunya, en l’àmbit de l’ocupació estable i de qualitat, durant els anys 
2021 i 2022. La relació de les activitats a desenvolupar en el marc del conveni són 
les tres següents:

– Diagnosi dels micromunicipis en l’àmbit de l’ocupació i el seu desenvolupa-
ment econòmic local.

– Establiment d’escenaris de futur, identificació d’oportunitats i planificació de 
línies de treball.

– Integració de tots els resultats assolits i elaboració de l’informe final.
– Programa Micromunicipis i convocatòria 2022: el mes de març es va publicar 

l’Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de su-
port a la implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys 
de 500 habitants de Catalunya.
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Aquest nou programa permet implementar alguns dels serveis ocupacionals que 
estableix l’article 16.1 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, en municipis que, fins ara, 
no tenen la capacitat tècnica i organitzativa per presentar-se a les diferents convoca-
tòries anuals que publica el SOC. Els serveis ocupacionals que aquesta Ordre pretén 
implementar en els municipis de menys de 500 habitants de Catalunya són: quali-
ficació professional, foment de l’ocupació i promoció de la creació d’ocupació i el 
desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació.

Aquest Programa és una política pública de l’ocupació que, mitjançant els pro-
jectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació de des-
ocupació, els permetrà adquirir experiència laboral en un entorn real de treball i 
obtenir la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral, així 
com que estiguin acompanyades per personal tècnic qualificat en tot el procés d’in-
tegració social i laboral en el municipi. Les actuacions que es financen són forma-
ció, contractació laboral i acompanyament sociolaboral.

La convocatòria 2022 s’adreça a tres col·lectius específics de persones desocu-
pades inscrites al SOC abans de l’inici de la seva contractació, en concret: persones 
que tinguin concedida la protecció internacional (Estatut de Refugiat o bé la Pro-
tecció Subsidiària); persones que tinguin concedida la protecció humanitària amb 
autorització de residència i de treball i persones amb permís de residència i autorit-
zació de treball.

En aquesta convocatòria, les beneficiàries han estat 25 entitats de municipis amb 
menys de 500 habitants de Catalunya, que han contractat a 30 persones desocupades 
amb alguna d’aquestes situacions: persones que tenen concedida la protecció inter-
nacional; protecció humanitària amb autorització de residència i de treball o perso-
nes amb permís de residència i autorització de treball.

Del total de municipis contractants, 13 pertanyen a la província de Lleida; 8 a 
Tarragona; 3 a Barcelona i 1 a Girona. Alguns dels municipis han estat: Almatret, 
Ciutadilla, els Garidells, Freginals, la Sentiu de Sió, les Piles, Ordís, Talarn, Tírvia, 
Torrebesses, Torre-Serona, Ulldemolins, Vilada o Vilanova de Prades. Aquestes en-
titats locals han facilitat un habitatge a les persones contractades i altres mesures de 
suport per a la seva inclusió.

– Programa de suport a les Dones en els àmbits Rural i Urbà: vol millorar l’ocu-
pabilitat i afavorir la inserció de dones desocupades residents, preferentment, en mu-
nicipis de menys de 5.000 habitants, incrementant la seva participació en l’activitat 
econòmica del territori al qual pertanyen. Les destinatàries de les subvencions són 
dones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. El programa 
permet configurar itineraris individualitzats ajustats als perfils d’ocupabilitat de les 
dones participants. Aquests itineraris poden ser de tres tipus:

– Itinerari general: que incideix en les competències transversals, l’empodera-
ment i el reforç de la igualtat de gènere en els àmbits social i laboral

– Itinerari verd: relacionat amb les competències d’ocupacions de l’economia 
verda

– Itinerari digital: relacionat amb les competències d’ocupacions de l’economia 
digital

A Catalunya la fita a assolir és que almenys 3.030 dones hagin completat un 
itinerari d’inserció personalitzat durant els anys 2021-2022, i que 216 l’hagin com-
pletat durant els anys 2023-2024. Per a la primera convocatòria de 2022 es va des-
tinar un pressupost de 7.770.729 euros, dels quals 4.995.469,00 passen a la segona 
convocatòria de 2023. Amb aquest import s’atorgarà a les entitats beneficiàries un 
mòdul econòmic de 1.715 euros per persona atesa, i de 2.500 euros per persona 
que aconsegueixi inserir-se al mercat de treball fins a un màxim d’un 20% del total  
de les participants. Els 1.715 euros inclouen els 300 euros que les entitats hauran de 
pagar a les dones participants en concepte d’incentiu a la participació. Les entitats 
beneficiàries tenen l’obligació d’inserir mínim un 20% de les persones que atenguin.
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– Programa d’Ajuts a la Contractació de persones desocupades per treballar a la 
campanya agrària a Catalunya: són ajuts adreçats a persones físiques empresàries i 
a empreses de, com a màxim, 10 treballadors del sector agrari per fomentar la con-
tractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de re-
gulació temporal d’ocupació, per treballar en la campanya agrària a Catalunya; i per 
assegurar que, en el cas que s’hagi d’oferir allotjament a aquestes persones, aquest 
compleix amb els requisits que estableix el conveni agropecuari de Catalunya.

En el moment de la contractació, les persones destinatàries dels ajuts han de ser 
persones desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, 
inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
La quantia de l’ajut és de 90 euros per setmana de treball, amb un màxim de 4 set-
manes i per treballadors que resideixin a no més de 40 quilòmetres del centre de 
treball. El nombre màxim de contractes subvencionables és de 5 i, així, l’import mà-
xim subvencionable és de 1.800 euros.

– Programa de foment de la contractació amb formació a les Campanyes Agràries  
a Lleida: són subvencions per al foment de la contractació per a persones desocupa-
des amb la finalitat de donar-los una experiència professionalitzadora necessària per 
a la gestió dels fluxos de les persones temporeres de la campanya agrària a Lleida. 
La intensificació i concentració de contractes obliga a una dedicació de recursos ad-
dicionals en totes aquelles activitats relacionades amb l’ocupació, que fa necessària 
una intensa col·laboració interadministrativa amb els agents del sector per millorar 
en el conjunt de processos de la gestió dels fluxos migratoris i de la presència orde-
nada de les persones temporeres en les diferents campanyes agràries a Catalunya.

Es considera necessària la posada en marxa d’aquesta nova convocatòria, la qual 
facilita una experiència professionalitzadora i una formació de persones demandants 
d’ocupació no ocupades en un àmbit cabdal en el territori i que contribueix a dispo-
sar d’un major nombre de persones expertes en la gestió de l’acompanyament de les 
persones temporeres de la campanya agrària a la demarcació de Lleida.

– Conveni entre el SOC i la Unió de Pagesos de Catalunya per establir un pro-
grama d’orientació i formació per al sector agrari: l’objectiu és posar en marxa un 
programa d’orientació i formació, on es realitza un itinerari personal d’atenció que 
inclou diferents fases: entrevista d’acollida, tutoria personalitzada per a l’ocupació, 
accions de recerca de feina, per afavorir la inserció laboral agrària. El programa es 
desenvolupa a les demarcacions de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, de 
Girona i de Barcelona.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions 
de l’exconsellera d’Educació Clara Ponsatí amb relació als sacrificis 
per a la població per a assolir la independència
314-13299/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la pregunta parlamentària 314-13299/13, us in-
formo del següent:



BOPC 495
14 de febrer de 2023

1.25.15. Preguntes per escrit 62

La senyora Ponsatí expressa les seves opinions a títol personal, de la mateixa 
manera que ho pot fer qualsevol ciutadana d’aquest país. En aquest sentit, el Govern 
entén que aquestes declaracions s’emmarquen dins de la llibertat d’expressió.

La llibertat d’expressió és fonamental en qualsevol estat democràtic, i aquest 
Govern defensa que tota persona en pugui gaudir sense més limitacions que les que 
estableixen les lleis.

Barcelona, 24 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
de declarar l’emergència cinegètica per a controlar la població 
de senglars
314-13315/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13315/13 us in-
formo del següent:

Per una banda, actualment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) està treballant per declarar l’emergència cinegètica en una 
zona concreta de la demarcació de Girona. De fet, l’expedient de declaració ja s’ha 
començat a tramitar i està previst que la declaració es faci efectiva al llarg del mes 
de febrer.

Per altra banda, cal puntualitzar que la presència del senglar a Catalunya no està 
declarada plaga ni ho podrà ser ja que, per definició, si una espècie és declarada com 
a plaga, tal com passa amb altres espècies no vertebrades, cal eradicar-la. Aquesta 
situació no és possible portar-la a terme amb una espècie vertebrada i autòctona sen-
se afectar a la biodiversitat i el seu paper en els ecosistemes existents.

No obstant a això, el Govern és conscient que aquesta espècie té una superpo-
blació, com passa a la resta d’Europa, que cal regular amb l’objectiu de minimitzar 
els diversos danys que produeix. A Catalunya, i d’acord amb la Llei de caça vigent, 
correspon als titulars cinegètics fer l’aprofitament cinegètic de les espècies cinegè-
tiques i, addicionalment, són els responsables dels danys causats per aquestes espè-
cies dins de les àrees de caça. Una manera d’exercir aquesta responsabilitat és dur a 
terme més caceres per controlar aquest danys.

En aquest sentit, el Govern els dona suport tant portant a terme actuacions ci-
negètiques a través del seu personal en col·laboració amb les societats de caçadors, 
com facilitant suport econòmic per incentivar aquestes caceres, com per exemple 
en el cas dels ajuts destinats a fomentar la comercialització de la carn del senglar.

Barcelona, 1 de febrer de 2023
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diners destinats 
al desplegament del Pacte Nacional per a la Indústria
314-13316/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13316/13 us in-
formo del següent:

En relació amb el primer apartat, en aquests moments encara no podem facili-
tar aquesta informació. La Direcció General d’Indústria (DGI), unitat del Govern 
encarregada del seguiment i coordinació del Pacte Nacional per a la Indústria, ha 
iniciat el procediment intern per a recollir la informació relativa a l’execució de les 
diferents actuacions realitzades que, en bona part, són responsabilitat d’altres depar-
taments de la Generalitat.

En concret, en data 17 de gener s’ha demanat als diferents departaments la in-
formació sobre el grau d’assoliment de les actuacions previstes pel 2022, així com 
la seva execució pressupostària. A continuació es farà una anàlisi i valoració i serà 
presentada en la reunió de l’executiva del Consell Català de l’Empresa prevista al 
mes d’abril.

En relació amb el segon apartat, en aquests moments encara no podem facilitar 
aquesta informació. Com hem dit, estem a l’espera de rebre la informació relativa a 
aquestes actuacions per part dels diferents departaments i del seu tractament i anà-
lisi posterior.

En relació amb el tercer apartat, a data de 31 de desembre de 2022 ja podem con-
firmar que les següents actuacions s’han dut a terme:

– L’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció 
(l’OPTIMA)

– La capitalització d’un fons per a inversions industrials estratègiques (nova línia 
REINDUS i reforç d’altres)

– El programa ProACCIÓ Green
– Subvencions per a la renovació de les flotes de transport
– L’impuls a la connectivitat d’alta capacitat a zones d’activitat econòmica

Barcelona, 30 de gener de 2023
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya 
i a Nous Catalans del 2020 ençà
314-13472/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 la preguntes parlamentàries 314-13472/13 i 314-
13473/13, us informo del següent:
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Atès que les iniciatives indicades estan relacionades, s’ha considerat adequat de 
respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar 
cohesió a la informació i afavorir la seva comprensió i anàlisi.

L’any 2022, la Direcció General d’Afers Religiosos ha concedit un ajut de 2.592 €  
a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya per a la publicació de la revista Pre-
sència Evangèlica, en el marc de la convocatòria de subvencions en matèria d’afers 
religiosos, per a actuacions realitzades l’any 2021 (ref. BDNS 597837), d’acord amb 
l’Ordre JUS/3/2021, de 12 de gener.

No s’ha concedit cap subvenció a la resta d’entitats esmentades a les preguntes 
de referència, en el període indicat. D’altra banda, no es coneix l’existència de cap 
entitat amb el nom de Centre Interreligiós de Barcelona.

Barcelona, 31 de gener de 2023
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a les abadies de Montserrat i Poblet, al Consell Islàmic 
Cultural de Catalunya, al Centre Interreligiós de Barcelona i a la 
Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya del 2020 ençà
314-13473/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-13472/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pobresa infantil
314-13478/13

Proponent: Antonio Gallego Burgos, diputat no adscrit

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 85123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 314-13478/13, us in-
formo del següent:

Cada Departament de la Generalitat de Catalunya disposa d’un pressupost que 
executa d’acord amb les seves competències, per tal d’exercir-les amb voluntat de 
servei públic, en el marc del Pla de Govern.

Pel que fa al Departament de Drets Socials, estem duent a terme diverses actua-
cions per afrontar la pobresa infantil en el context de la crisi socioeconòmica que 
està afectant a les famílies, especialment les que es troben en situació de vulnera-
bilitat.

En primer lloc, el grup de treball de la Comissió de Govern de la Renda Garanti-
da de Ciutadania, òrgan col·legiat de govern, avaluació i seguiment de l’aplicació i el 
funcionament d’aquesta renda, estudia mesures per millorar la cobertura i el disseny 
de la prestació de la renda garantida de ciutadania, així com també la integració i 
harmonització de la renda garantida amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

En segon lloc, mitjançant el Contracte programa donem suport als ens locals ar-
reu del territori perquè les àrees bàsiques de serveis socials puguin atendre des de la 
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proximitat les situacions d’urgència social de les famílies. Per poder donar resposta 
a l’increment de la demanda en els serveis socials, aquest Departament ha augmen-
tat la dotació del Contracte Programa 2022 - 2025 en un 20% respecte del conveni 
anterior.

Així mateix, i en el marc de la lluita contra la pobresa energètica de les famílies, 
el 20 de desembre de 2022, el Govern va aprovar el pagament de 8.974.258,57 euros 
a Endesa per sufragar la meitat del deute acumulat el 2021 per 41.000 famílies en si-
tuació de pobresa energètica. L’altre 50% de l’import serà assumit per la companyia 
i, d’aquesta manera, s’eixugarà el deute total de 2021, que és de 17.948.517,13 euros, 
segons dades de la subministradora.

El 10 de gener d’enguany, el Govern també ha aprovat destinar 8,7 milions d’eu-
ros de recursos propis per ampliar un 50% la dotació inicial del bo social tèrmic 
corresponent al 2021, que era de 17,5 milions d’euros. D’aquesta manera, s’hi des-
tinaran un total de 26,2 milions d’euros amb l’objectiu final de proporcionar més 
protecció a les persones vulnerables amb menys poder adquisitiu real davant la con-
tínua pujada dels preus de l’energia en un moment especialment sensible, l’hivern, 
en què les baixes temperatures obliguen a augmentar el consum de gas en l’àmbit 
domèstic.

El Departament de Drets Socials també gestiona la prestació per a les famílies 
en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants 
i que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal de prevenir situacions de 
vulnerabilitat.

En aquest marc, per tal que els infants puguin participar en activitats de lleure, 
la direcció general de Joventut inclou dues línies concretes d’ajuts en el marc de la 
convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats 
a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE). També hi ha una nova partida 
pressupostària per l’any 2023 destinada al foment de l’Educació 360 en el lleure edu-
catiu, amb l’objectiu de millorar l’equitat educativa per garantir la igualtat d’opor-
tunitats per a tothom, fent realitat el dret de tots els infants i adolescents a aprendre 
més enllà de l’escola: connectant tots els aprenentatges que es donen en els diferents 
temps i espais lectius i no lectius, connectant els diversos agents educatius que tre-
ballen al territori i promovent itineraris d’aprenentatge personalitzat, connectant el 
dins i fora escola.

El programa l’Estiu és teu, d’activitats als albergs de la XANASCAT, organitza-
des directament per l’Agència Catalana de la Joventut, inclou un paquet d’ajuts de 
suport a famílies nombroses, monoparentals i acollidores.

Per últim, des de l’Observatori dels drets de la infància s’ha definit el contingut 
d’un Sistema d’indicadors d’infància i adolescència de Catalunya que, en connexió 
amb el Sistema d’Indicadors de la Joventut, analitza les condicions de vida d’infants 
i adolescents i inclou una dimensió específica d’anàlisi sobre vulnerabilitat social 
infantil. En aquest sentit, el sistema conté diversos indicadors relacionats amb la 
vulnerabilitat i la pobresa infantil (com ara la taxa de risc de pobresa, la privació 
material severa o la pobresa energètica), però també incorpora un enfocament mul-
tifactorial d’abast més ampli, per no reduir la pobresa infantil, exclusivament, a la 
pobresa monetària o material, i per contribuir a identificar i diagnosticar altres eixos 
de desigualtat (com ara les desigualtats educatives o les desigualtats en l’accés a la 
salut). Així, el Sistema d’indicadors d’infància i adolescència de Catalunya recull tot 
un conjunt de paràmetres que permeten analitzar la intersecció entre la pobresa in-
fantil i altres eixos de vulnerabilitat que amplifiquen significativament les desigual-
tats i les situacions d’exclusió, com són les condicions socioeconòmiques a la llar 
d’origen, el gènere, l’edat, l’ètnia o el territori.

En relació amb la inversió pública en infància, cal recordar que des de l’any 2020 
el pressupost de la Generalitat incorpora un indicador per mesurar la despesa públi-
ca destinada a polítiques d’infància. L’indicador és el resultat d’un treball conjunt 
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entre el Govern i Unicef per definir una metodologia de càlcul que aporta una visió 
transversal i més ajustada de la inversió global en infància per part dels diferents 
departaments i que, alhora, permet analitzar l’impacte de les polítiques públiques en 
la vida d’infants i adolescents.

Continuem treballant per donar resposta a les necessitats dels infants i esperem 
que aquestes mesures contribueixin a eliminar progressivament aquesta xacra social, 
especialment en el marc de la crisi socioeconòmica i energètica que estem vivint.

Barcelona, 30 de gener de 2023
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials
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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 l’erradicació 
del castellà a la universitat
310-00451/13

ANUNCI: JOAN GARRIGA DOMÉNECH, DEL GP VOX

Reg. 86049 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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: 
– ¿Por qué está empeñado en erradicar el español de la Universidad?

Palacio del Parlament, 6 de febrero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús 
del castellà a l’escola
310-00452/13

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 86054 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 l’ús del castellà a l’escola.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
dels projectes d’energies renovables
310-00453/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSCUNITS

Reg. 86063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’estat dels projectes d’energies renovables a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni 
sanitari entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
310-00454/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSCUNITS

Reg. 86064 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 el conveni sanitari entre Andorra i la Seu d’Urgell.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada 
de la fibra òptica a tots els municipis
310-00455/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSCUNITS

Reg. 86065 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00456/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUPNCG

Reg. 86067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la «refundació» de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, diputat, GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de la ronda Nord
310-00457/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 86070 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 el projecte de la ronda Nord.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
les infraestructures aeroportuàries
310-00458/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 86071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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: 
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– Sobre les infraestructures aeroportuàries.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
310-00459/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 86072 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 fiscalitat a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores 
laborals del personal del sistema de salut
310-00460/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 86075 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en  
el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les millores laborals del personal del sistema de salut.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou 
sistema de formació docent Sensei
310-00461/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 86076 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 
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presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en  
el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el nou sistema de formació docent (Sensei).

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació 
d’inversió estrangera
310-00462/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 86077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 
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 captació d’inversió estrangera a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
inversions reals del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2023
310-00463/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 86080 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 les inversions reals del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 

per al 2023.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
previstes davant el conflicte d’Amazon
310-00464/13

ANUNCI: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 86084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Govern davant el conflicte d’Amazon?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00258/13

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 85404 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 31 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
317-00259/13

ANUNCI: IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, DEL GP VOX

Reg. 86050 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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: 
– ¿Cómo valora la situación política general?

Palacio del Parlament, 6 de febrero de 2023
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP VOX
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00260/13

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSCUNITS

Reg. 86066 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 6 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00261/13

ANUNCI: EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUPNCG

Reg. 86068 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 6 de febrer 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
317-00262/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 86073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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: 
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– Quina és l’opinió del President del Govern en relació als darrers esdeveniments 
de l’actualitat política.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00263/13

ANUNCI: MARTA VILALTA I TORRES, DEL GP ERC

Reg. 86074 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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 
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, 6 de febrer de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00264/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 86079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 6 de febrer de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació política
317-00265/13

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP ECP

Reg. 86085 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2023

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, 6 de febrer de 2023
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00084/13

ANUNCI: LLUÍS PUIG GORDI, DEL GP JXCAT

Reg. 83466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.01.2023

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Lluís Puig Gordi, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

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

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 oralment en comissió 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
311-00085/13

ANUNCI: FRANCESC TEN I COSTA, DEL GP JXCAT

Reg. 83468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.01.2023

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

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 oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a solucionar el dèficit en la cobertura de 
places de jutges i fiscals
311-00088/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85072 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha un dèficit sistèmic a Catalunya en la cobertura de places de jutges i fis-

cals: caldria proveir més places. Per poder-ho fer una eina seria recuperar l’accés al 
tercer i quart torn per modernitzar i fer entrar aire fresc en un sistema judicial basat 
en les oposicions clàssiques que genera jutges allunyats de les realitats socials que 
els envolten i afavoreix una justícia endogàmica. Què pensen fer al respecte? Quines 
mesures té previstes el Departament en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase 
d’elaboració en què es troba la modificació de l’avantprojecte de llei 
d’arrendaments
311-00089/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85073 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’avantprojecte de la llei d’arrendaments es troba actualment en fase de con-

sultes. En quin estat es troba la modificació? Quins seran els criteris predominants? 
Des del Departament es pensa fer una llei equilibrada entre arrendador i arrenda-
tari?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de reinserció previstes per al compliment del tercer grau 
dels interns fora de la presó i l’increment de pisos tutelats
311-00090/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85074 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins plans té el Departament respecte a l’increment de pisos tutelats i sobre 

les mesures de reinserció fora dels centres penitenciaris on complir els tercers graus 
dins la seva política de rehabilitació i reparació?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de la negociació relativa a la conversió de l’edifici de la Policia 
Nacional de la Via Laietana de Barcelona en un espai de memòria
311-00091/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85075 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba la negociació sobre la reclamació de la desamortització 

de l’edifici de la policia, a la Via Laietana, i sobre el compliment del compromís del 
Gobierno per tal que deixi de ser una comissaria i passi a ser un espai de memòria?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi 
per a valorar la possibilitat d’una segona activitat per als funcionaris 
de presons
311-00092/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85076 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com està l’estudi per valorar si hi ha possibilitat de segona activitat dins del 

personal de funcionaris penitenciaris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pla per a cobrir les places dels funcionaris de presons jubilats 
anticipadament
311-00093/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85077 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
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Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pla de Govern per cobrir les places davant la convinguda jubilació 

anticipada dels funcionaris de presons?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans 
per a afrontar els canvis derivats de l’aprovació de la llei estatal 
relativa als jutjats de pau
311-00094/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85078 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins plans té el Govern per fer front a la imminent aprovació de la llei estatal 

que suposarà la figura dels jutjats de pau? En quina situació quedarà el personal de 
les secretaries dels jutjats de pau municipals?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de jutjats demanats al Consell General del Poder Judicial 
per al 2023
311-00095/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85079 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants jutjats ha demanat la Conselleria al CGPJ per al 2023? I quina previsió 

hi ha pel 2014?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el pressupost per a les infraestructures de presons
311-00096/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85080 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost hi ha per infraestructures de presons?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la dignificació del torn d’ofici dels advocats
311-00097/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85081 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes el Departament per a dignificar el torn d’ofici?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
convocatòria d’oposicions a jutges i fiscals prevista per al 2024
311-00098/13

ANUNCI: JAUME ALONSOCUEVILLAS I SAYROL, DEL GP JXCAT

Reg. 85082 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Davant l’èxit de les beques per a opositar a jutges i fiscals, quina convocatòria 
traurà el Govern aquest any i per quantes places?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, portaveu a la CJ GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’agenda 
d’aprovació del III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de 
Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
311-00099/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85087 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió temporal d’aprovació de III Acord de la Mesa Sectorial 

de l’ICS?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el calendari de la taula d’harmonització dels convenis sanitaris
311-00100/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85088 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la calendarització prevista de la taula d’harmonització entre els dife-

rents convenis sanitaris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el reconeixement de les especialitats d’infermeria
311-00101/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85089 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com i quan té previst el reconeixement de les especialitats d’infermeria?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar les places vacants de metges interns 
residents en medicina de família i comunitària en la convocatòria del 
2023
311-00102/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85090 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha previst el Departament per evitar que quedin places vacants 

de metges residents en medicina de família i comunitària per a la convocatòria del 
2023?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar greuges comparatius entre regions 
sanitàries en la provisió de places bàsiques d’infermeria a l’Institut 
Català de la Salut
311-00103/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85091 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
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Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Departament davant el greuge e mantenir 

diferents criteris entre les diferents regions sanitàries a la darrera convocatòria es-
pecífica per proveir places bàsiques d’infermeria (subgrup A2) a l’Institut Català de 
la Salut, evitant que es concedeixin comissions de servei per mantenir el personal 
d’infermeria expert a l’atenció primària?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre d’infermeres que són alts càrrecs directius en l’àmbit 
de la sanitat
311-00104/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85092 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes infermeres hi ha en alts càrrecs directius en l’àmbit sanitari a Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les aliances estratègiques i la mobilitat dels professionals sanitaris 
per a garantir l’expertesa i la qualitat assistencial al territori
311-00105/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85093 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió té el Conseller sobre les aliances estratègiques i la mobilitat dels 

professionals per a garantir l’expertesa i la qualitat assistencial amb equitat a tot el 
territori?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a desburocratitzar la feina dels professionals sanitaris
311-00106/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85094 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres i té previst implementar el Departament per desburo-

cratitzar la feina dels professionals sanitaris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de places bàsiques de diplomat sanitari en infermeria 
cobertes en l’adjudicació del 2023
311-00107/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85095 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al 2018 es van dur a terme unes oposicions a l’ICS per a proveir places bàsiques 

de la categoria de diplomat/da sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).
A finals de l’any 2023 hi ha hagut el procés d’adjudicació de places.
1. Quantes places bàsiques s’han cobert per regió sanitària i si són d’Atenció Pri-

mària o hospital?
2. S’ha tingut en compte l’especialitat de les infermeres a l’hora d’adjudicar plaça?
3. S’ha tingut en compte l’expertesa de les infermeres a l’hora d’adjudicar les 

places?
4. Quan l’han demanat, quin és el criteri d’adjudicació de places i de concedir 

comissió de serveis?
5. Quantes comissions de servei s’han concedit –per regió sanitària i centre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
derivació de consultes de traumatologia amb llista d’espera de la 
regió sanitària de les Terres de l’Ebre a la del Camp de Tarragona
311-00108/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Respecte a les elevades llistes d’espera de la regió sanitària de les Terres de 

l’Ebre: 
a. Hi ha previst derivar consultes de traumatologia d’aquelles patologies amb 

major llista d’espera (com les patologies del raquis) a la regió sanitària del Camp de 
Tarragona?

b. Quins són els pactes de derivació dels pacients en llista d’espera de colonoscò-
pies dins de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

c. Com pensa el Departament solucionar l’elevada llista d’espera en ecocardio-
grafies, degut bàsicament a la manca de professionals?

d. En relació a la cirurgia vascular, hi ha previst acords amb el Servei de l’Hos-
pital Joan XXIII de Tarragona, especialment per la patologia arterial?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la cartera de serveis que han d’oferir els hospitals comarcals 
d’Amposta (Montsià) i de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
311-00109/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la cartera de Serveis del Departament de Salut que ha d’oferir els hos-

pitals comarcals d’Amposta i Mora d’Ebre, segons els plans funcionals de la regió 
sanitària i dels 2 centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració entre els departaments de Salut i de Drets Socials 
pel que fa a l’atenció a les persones amb cronicitat complexa 
o amb necessitats pal·liatives a les Terres de l’Ebre
311-00110/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la ruta de la cronicitat, pel control de les persones amb condicions 

cròniques i necessitats complexes d’atenció (pacients crònics complexos o PCC) i les 
persones amb necessitats pal·liatives (malalties o condicions cròniques avançades, o 
MACA), quina és la col·laboració entre el departament de Salut i el de Drets Socials, 
i si està previst incrementar-la gràcies a l’Agència Integrada Social i Sanitària a les 
Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la situació de la Unitat d’Hemodinàmica de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre
311-00111/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la Unitat d’Hemodinàmica a la regió sanitària de les 

Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
millorament de la coordinació dels serveis de cardiologia de la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00112/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85100 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Departament millorar la coordinació dels serveis de cardio-

logia a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
dispositius assistencials per a l’atenció dels trastorns de la conducta 
alimentària de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00113/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els dispositius assistencials per atendre els trastorns de conducta ali-

mentària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre i si està previst incrementar-los, 
donada l’alta incidència d’aquesta patologia i la necessitat del tractament i control 
des de la proximitat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions previstes per a afrontar el dèficit de professionals de la salut 
a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00114/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85102 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes pensa prendre el Departament de Salut per a fer front a 

l’important dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Terres de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el manteniment de les assignacions dels programes d’integració 
assistencial
311-00115/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85103 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió hi ha de mantenir les assignacions dels Programes Integrats As-

sistencials (PIA) mentre no s’apliquin polítiques de substitució via tarifes als centres 
d’atenció intermèdia. Cal assegurar el finançament d’aquests centres.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pagament del 100% de les direccions per objectius del 2022 als 
professionals sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
311-00116/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85104 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està previst el pagament del 100% de les DPOs de l’any 2022 als professionals 

sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de les gestions amb el Departament de Recerca i Universitats 
per a obrir estudis de medicina al Campus Terres de l’Ebre de la 
Universitat Rovira i Virgili
311-00117/13

ANUNCI: JORDI FÀBREGA I SABATÉ, DEL GP JXCAT

Reg. 85105 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.02.2023

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El nou rector de la URV Josep Pallarès considera oportú l’estudi de la implan-

tació d’estudis de medicina al Campus Terres de l’Ebre. En quin estat es troben les 
gestions amb universitats?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Jordi Fàbrega i Sabaté, portaveu a la CS GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cartera de serveis 
que han d’oferir els hospitals comarcals d’Amposta (Montsià) i de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-14186/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la cartera de serveis del Departament de Salut que ha d’oferir els hos-

pitals comarcals d’Amposta i Mora d’Ebre, segons els plans funcionals de la regió 
sanitària i dels dos centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de 
consultes de traumatologia amb llista d’espera de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre a la del Camp de Tarragona
314-14187/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Respecte a les elevades llistes d’espera de la regió sanitària de les Terres de 

l’Ebre: 
a. Hi ha previst derivar consultes de traumatologia d’aquelles patologies amb 

major llista d’espera (com les patologies del raquis) a la regió sanitària del Camp de 
Tarragona?

b. Quins són els pactes de derivació dels pacients en llista d’espera de colonoscò-
pies dins de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

c. Com pensa el Departament solucionar l’elevada llista d’espera en ecocardio-
grafies, degut bàsicament a la manca de professionals?

d. En relació a la cirurgia vascular, hi ha previst acord amb el Servei de l’Hospi-
tal Joan XXIII de Tarragona, especialment per la patologia arterial?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
entre els departaments de Salut i de Drets Socials pel que fa a 
l’atenció a les persones amb cronicitat complexa o amb necessitats 
pal·liatives a les Terres de l’Ebre
314-14188/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la ruta de la cronicitat, pel control de les persones amb condicions 

cròniques i necessitats complexes d’atenció (pacients crònics complexos o PCC) i les 
persones amb necessitats pal·liatives (malalties o condicions cròniques avançades, o 
MACA), quina és la col·laboració entre el Departament de Salut i el de Drets Socials, 
i si està previst incrementar-la gràcies a l’Agència Integrada Social i Sanitària a les 
Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
Unitat d’Hemodinàmica de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14189/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la Unitat d’Hemodinàmica a la regió sanitària de les 

Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament 
de la coordinació dels serveis de cardiologia de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre
314-14190/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Departament millorar la coordinació dels Serveis de Cardio-

logia a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius 
assistencials per a l’atenció dels trastorns de la conducta alimentària 
de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14191/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els dispositius assistencials per atendre els trastorns de conducta ali-

mentària a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre i si està previst incrementar-los, 
donada l’alta incidència d’aquesta patologia i la necessitat del tractament i control 
des de la proximitat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a afrontar el dèficit de professionals de la salut 
a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14192/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes pensa prendre el Departament de Salut per a fer front a 

l’important dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Terres de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de les assignacions dels programes d’integració assistencial
314-14193/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió hi ha de mantenir les assignacions dels Programes Integrats As-

sistencials (PIA) mentre no s’apliquin polítiques de substitució via tarifes als centres 
d’atenció intermèdia? Cal assegurar el finançament d’aquests centres.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament 
del 100% de les direccions per objectius del 2022 als professionals 
sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-14194/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Està previst el pagament del 100% de les DPOs de l’any 2022 als professionals 

sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les 
gestions amb el Departament de Recerca i Universitats per a obrir 
estudis de medicina al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat 
Rovira i Virgili
314-14195/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El nou rector de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Josep Pallarès, con-

sidera oportú l’estudi de la implantació d’estudis de medicina al Campus Terres de 
l’Ebre. En quin estat es troben les gestions amb universitats?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
que tenia de la infiltració d’un policia nacional en moviments i 
organitzacions del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona
314-14196/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUPNCG

Reg. 85062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
Al Departament d’Interior 
1. Arrel de la notícia publicada a la Directa del policia nacional infiltrat en diver-

sos moviments i organitzacions de Sant Andreu del Palomar, el Departament d’In-
terior tenia coneixement d’aquest fet?

2. Li consta al Departament d’Interior alguna operació o investigació de la Po-
licia Nacional en la que s’estigui investigant als col·lectius i moviments socials de 
Sant Andreu del Palomar?

3. En data 07/04/2021 el Sr. amb identitat Hernandez Pons va participar en el des-
nonament d’una finca al carrer Llenguadoc de Barcelona. En el marc d’aquell desno-
nament aquest subjecte va ser identificat per part de Mossos d’Esquadra. A vostè li 
consta que en el registre de les identificacions d’aquell dia consti aquesta «persona»?

4. En el desnonament abans indicat no ens consta que s’obrís cap expedient san-
cionador a aquesta persona. Pot confirmar si es va obrir expedient sancionador a 
aquesta persona? En cas negatiu, i atenent que la resta de persones identificades to-
tes han rebut la corresponent sanció, ens pot indicar per quin motiu no se li va obrir 
cap expedient sancionador?

5. Pot confirmar si amb les dades de la identificació del Sr. Hernandez Pons els 
surt algun error o si es valida efectivament com a identificació correcte?
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6. Pot detallar el Conseller quantes identificacions li consten d’aquesta identitat? 
(indiqui data, lloc i hora)

7. Què li sembla al Conseller que en territori català la Policia Nacional dugui ac-
cions i operacions d’aquest tipus sense que a priori tinguin competència territorial 
per fer-ho?

8. Li consta al Departament d’Interior i/o al Conseller que la Policia Nacional 
o la Guàrdia Civil tingui més agents infiltrats en organitzacions polítiques i movi-
ments socials al Principat?

9. Quines mesures prendrà el Conseller davant d’uns fets tant greus?
10. Obrirà el Departament d’Interior alguna investigació davant d’aquests fets 

per perseguir els possibles delictes en els que aquesta persona hagi pogut incórrer 
duent a terme aquesta conducta?

11. Li consta si hi ha hagut alguna coordinació o intercanvi d’informació formal 
o informal entre el cos Nacional de Policia i els Mossos d’Esquadra?

12. Quines mesures prendrà el Conseller per garantir que en les organitzacions 
polítiques legals no hi hagin ingerències policials del cos i de la naturalesa que s’es-
caigui al Principat?

13. Atenent que totes aquestes preguntes ja es van demanar al Departament d’In-
terior davant la infiltració d’un agent de la Policia Nacional al SEPC i col·lectius 
en defensa de l’habitatge ara fa uns mesos, quines són les mesures que a emprès 
des d’aleshores el Departament? Quins coneixement i informacions ha obtingut des 
d’aleshores per part del Govern de l’Estat sobre la infiltració d’agents de la Policia 
Nacional a organitzacions i moviments socials catalans? Quina és la coordinació 
que ha establert amb l’Estat per l’actuació d’aquests agents? Quins mecanismes de 
detecció té el Departament d’Interior sobre aquests casos i quins ha posat en marxa?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de l’Institut Sant Quirze, de Lloret de Mar (Selva)
314-14197/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, DEL GP JXCAT

Reg. 85069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 procés es troba l’inici de les obres definitives de l’Institut Sant Quirze 

de Lloret de Mar?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per 
a pal·liar els efectes de la pèrdua d’aules arran de la massificació i la 
matrícula viva
314-14198/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, DEL GP JXCAT

Reg. 85070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– quina planificació té prevista el departament per paliar la situació de pèrdua 

d’aules, degut als diferents bonys provocats per la massificació, i la matrícula viva?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
responsabilitat pública en el seguiment de les concessions de 
terrenys per a promocions d’habitatge protegit pel que fa al 
manteniment i les despeses comunitàries
314-14199/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En les concessions de terreny públic per a promocions d’habitatge protegit,  

on queda regulat el grau de responsabilitat pública per al seguiment de la concessió 
pel que fa a la gestió del manteniment i les despeses comunitàries?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les 
empreses i cooperatives concessionades per a gestionar l’habitatge 
protegit de venda o lloguer
314-14200/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de control té la Generalitat sobre el possible frau de les 

empreses i cooperatives concessionades per a gestionar habitatge protegit de venda  
o de lloguer accessible, en general, i de forma específica davant els indicis d’aug-
ment de lloguer encobert, per mitjà de les despeses comunitàries?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura 
d’expedients a la Cooperativa Arauca, la Fundació Nou Lloc 
Habitatge Social i l’empresa Visoren i la possibilitat que accedeixin 
a noves concessions
314-14201/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’han obert expedients a Arauca, Fundació Nou Lloc o Visoren? Quines pre-

vencions s’han pres sobre la possibilitat que aquestes empreses i cooperatives pu-
guin guanyar noves concessions?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de detecció de cooperatives d’habitatge falses
314-14202/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes existeixen per a la detecció de falses cooperatives d’habitat-

ge que opten a concessions de terreny públic per a promocions d’habitatge protegit?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del 
compliment dels requisits per a obtenir el certificat d’eficiència 
energètica d’un habitatge
314-14203/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de control per obtenir el certificat d’eficiència energètica permet que 

es doni aquest certificat a habitatges exposats al sol que no disposen ni de persianes 
ni de tendal?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control 
del compliment dels requisits per a obtenir la cèdula d’habitabilitat 
d’un habitatge
314-14204/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUPNCG

Reg. 85114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
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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 tipus de control sobre l’obtenció de cèdula d’habitabilitat permet donar-la 

a habitatges que no disposen de sectorització dels dispositius de detecció d’incendis?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
insuficient de professors en el cicle formatiu d’electricitat de l’Institut 
Premià de Mar
314-14205/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

Ha llegado a conocimiento de este diputado que algunas familias de alumnos 
del Instituto de Premià de Mar denuncian la falta de profesores en el ciclo de elec-
tricidad, situación que se produce cuando es necesaria alguna substitución. Por lo 
expuesto, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Tiene conocimiento el Govern de la Generalitat de esta circunstancia?

Palacio del Parlament, 30 de enero de 2023 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
com afecta en la formació dels alumnes el nombre insuficient 
de professors en el cicle formatiu d’electricitat de l’Institut Premià 
de Mar
314-14206/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

Ha llegado a conocimiento de este diputado que algunas familias de alumnos 
del Instituto de Premià de Mar denuncian la falta de profesores en el ciclo de elec-
tricidad, situación que se produce cuando es necesaria alguna substitución. Por lo 
expuesto, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cómo afecta esta situación a la formación de los alumnos y alumnas?

Palacio del Parlament, 30 de enero de 2023 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professors a la borsa de treball de la branca d’electricitat 
i electrònica de formació professional
314-14207/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

Ha llegado a conocimiento de este diputado que algunas familias de alumnos 
del Instituto de Premià de Mar denuncian la falta de profesores en el ciclo de elec-
tricidad, situación que se produce cuando es necesaria alguna substitución. Por lo 
expuesto, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Con cuántos profesores y profesoras cuenta la bolsa de docentes sustitutos de 
la familia profesional de Electricidad y Electrónica del Departament d’Educació?

Palacio del Parlament, 30 de enero de 2023 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes perquè no es perpetuï el nombre insuficient de professors 
en el cicle formatiu d’electricitat de l’Institut Premià de Mar
314-14208/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

Ha llegado a conocimiento de este diputado que algunas familias de alumnos 
del Instituto de Premià de Mar denuncian la falta de profesores en el ciclo de elec-
tricidad, situación que se produce cuando es necesaria alguna substitución. Por lo 
expuesto, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas tiene previstas poner en marcha el Govern para que esta situa-
ción no siga perpetuándose?

Palacio del Parlament, 30 de enero de 2023 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mitjà 
de dies per a cobrir una baixa d’un docent en el cicle formatiu 
d’electricitat de l’Institut Premià de Mar
314-14209/13

FORMULACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 85160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

Ha llegado a conocimiento de este diputado que algunas familias de alumnos 
del Instituto de Premià de Mar denuncian la falta de profesores en el ciclo de elec-
tricidad, situación que se produce cuando es necesaria alguna substitución. Por lo 
expuesto, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál es, en promedio, el número de días que pasa desde que se produce una 
baja hasta que dicha plaza es cubierta por un sustituto en la familia profesional de 
Electricidad y Electrónica?

Se solicita esta información para cada servicio territorial y por cada curso esco-
lar desde el 2016-2017.

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació a 
l’Acadèmia del Cinema Català per a la celebració dels Premis Gaudí 
el 2023
314-14210/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuál ha sido la aportación total de la Generalitat de Cataluña a la Academia 

del Cine Catalán para la celebración de los Premios Gaudí en el año 2023?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
a l’Acadèmia del Cinema Català el 2022
314-14211/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuál ha sido la aportación total de la Generalitat de Cataluña a la Academia 

del Cine Catalán en el año 2022?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció del centre audiovisual i digital Catalunya Media City
314-14212/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿En qué fase del proyecto se encuentra la construcción del hub Cataluña Me-

dia City?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la construcció del centre audiovisual i digital Catalunya 
Media City
314-14213/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
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– ¿Cuánto presupuesto ha destinado la Generalitat de Cataluña a construir el hub 
Cataluña Media City?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al programa «Aprenem català des de l’hindi»
314-14214/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuánto presupuesto ha destinado la Generalitat de Cataluña a la elaboración 

del Programa «Aprenem Català des de l’Hindi»?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al programa «Aprenem català des de l’anglès» i als 
programes anàlegs des de l’amazic, l’àrab, l’espanyol, el francès, 
el panjabi, el romanès, el rus, l’urdú i el xinès
314-14215/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
¿Cuánto presupuesto ha destinado la Generalitat de Cataluña a la elaboración de 

los Programas «Aprenem Català des de l’anglès, amazic, àrab, espanyol, francès, 
panjabi, romanès, rus, urdú i xinès?» Especificar a cuánto asciende el gasto de cada 
uno de los programas.

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
subvencionats pel Departament de Cultura que desenvolupen 
projectes de cultura comunitària i transformació social en català
314-14216/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuántos proyectos que han recibido subvención del Departamento de Cultura 

para dar apoyo a entidades que desarrollan proyectos de cultura comunitaria y trans-
formación social se han elaborado en lengua catalana?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
subvencionats pel Departament de Cultura que desenvolupen 
projectes de cultura comunitària i transformació social en castellà
314-14217/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuántos proyectos que han recibido subvención del Departamento de Cultura 

para dar apoyo a entidades que desarrollan proyectos de cultura comunitaria y trans-
formación social se han elaborado en lengua castellana?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a concedir subvencions al projecte «Cal·ligrafia àrab terapèutica» 
de la Fundació Ibn Battuta
314-14218/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué criterios se han seguido para la concesión de una subvención del Depar-

tament de Cultura para dar apoyo a entidades que desarrollan proyectos de cultura 
comunitaria y transformación social a la Fundación Ibn Battuta, con el proyecto 
«Caligrafía árabe terapéutica»?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a concedir subvencions al projecte Gatzara - Al Gazarah de suport 
a dones marroquines i catalanes per mitjà de la música
314-14219/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué criterios se han seguido para la concesión de una subvención del Depar-

tament de Cultura para dar apoyo a entidades que desarrollan proyectos de cultura 
comunitaria y transformación social a la Associació Regeneress, per a la transfor-
mació social sostenible Projecte Gatzara - Al Gazarah. Acció comunitària en dones 
marroquines i catalanes a través de la música«?»

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que 
es destinarà al Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya
314-14220/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué presupuesto se va a asignar al Plan de fortalecimiento del catalán en el 

sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
membres de la Comissió de Seguiment del Pla d’Enfortiment de 
la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de 
Catalunya
314-14221/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuántos miembros forman parte de la Comisión de seguimiento del Plan de 

fortalecimiento del catalán en el sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració 
dels membres de la Comissió de Seguiment del Pla d’Enfortiment 
de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de 
Catalunya
314-14222/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuánto perciben los miembros de la Comisión de seguimiento del Plan de for-

talecimiento del catalán en el sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
assignat al Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya
314-14223/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué presupuesto tiene asignada la Comisión de seguimiento del Plan de for-

talecimiento del catalán en el sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de 
l’assessora en polítiques lingüístiques del Pla d’enfortiment de la 
llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya
314-14224/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿A cuánto asciende la retribución de la Sra. Messeger, asesora en políticas lin-

güísticas del Plan de fortalecimiento del catalán en el sistema universitario y de in-
vestigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
de selecció de l’assessora en polítiques lingüístiques del Pla 
d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari 
i de recerca de Catalunya
314-14225/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuáles han sido los criterios de selección de la candidatura de la Sra. Messen-

ger como asesora en políticas lingüísticas del Plan de fortalecimiento del catalán en 
el sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vicerectors 
i responsables de política lingüística de les universitats que formaran 
part del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya
314-14226/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
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– ¿Qué vicerrectores y/o responsables de Política Lingüística de las universida-
des públicas y privadas van a formar parte del Plan de fortalecimiento del catalán 
en el sistema universitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a designar dues persones per a la Comissió Interuniversitària de 
Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya en el marc del Pla 
d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de 
recerca de Catalunya
314-14227/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué criterios se van a emplear para designar a dos personas para la Comi-

sión Interuniversitaria de Formación y Acreditación Lingüísticas de Cataluña en el 
marco del Plan de fortalecimiento del catalán en el sistema universitario y de inves-
tigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter 
dels acords de la Comissió de Seguiment del Pla d’Enfortiment 
de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de  
Catalunya
314-14228/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Qué carácter tendrán los acuerdos adoptados en la Comisión de Seguimiento 

del Plan de fortalecimiento del catalán en el sistema universitario y de investiga-
ción?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment de la 
internacionalització de les universitats catalans amb l’aplicació del 
vuitanta per cent de docència en català als ensenyaments de grau 
d’acord amb el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya
314-14229/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿De qué modo el Departament de Recerca y Universitats fomentará la inter-

nacionalización de la universidad con la implementación del 80% de la docencia en 
los grados, como indica el Plan de fortalecimiento del catalán en el sistema univer-
sitario y de investigación?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a l’adquisició i el funcionament del superordinador 
MareNostrum 5 en el període 2020-2022
314-14230/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuánto ha destinado en los años 2020, 2021 y 2022 el Departamento de In-

vestigación y Universidades para financiar la adquisición y funcionamiento del Ma-
reNostrum 5?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per 
a finançar la inversió en recerca, desenvolupament i innovació
314-14231/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuál ha sido el presupuesto total destinado por la Generalitat de Cataluña en 

el año 2022 para financiar la inversión de I+D+ I?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de màster de les universitats públiques que han fet el treball final en 
castellà, en català i en anglès
314-14232/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuántos alumnos de másteres oficiales de universidades públicas han deposi-

tado su trabajo de fin de máster en castellano?
– ¿Cuántos alumnos de másteres oficiales de universidades públicas han deposi-

tado su trabajo de fin de máster en catalán?
– ¿Cuántos alumnos de másteres oficiales de universidades públicas han deposi-

tado su trabajo de fin de máster en inglés?

Palacio del Parlament, 31 de enero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció 
de l’Escola de Maspujols (Baix Camp)
314-14233/13

FORMULACIÓ: ANNA ERRA I SOLÀ, DEL GP JXCAT

Reg. 85185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari de 

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

En relació a la construcció de l’escola del municipi de Maspujols, 
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat es troba actualment la construcció de l’Escola de Maspujols? (de-

tallar per fases i calendari d’execució).

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Anna Erra i Solà, portaveu a la CE GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
encarregada de la construcció de l’Escola de Maspujols (Baix Camp)
314-14234/13

FORMULACIÓ: ANNA ERRA I SOLÀ, DEL GP JXCAT

Reg. 85186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari de 

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

En relació a la construcció de l’escola del municipi de Maspujols,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina empresa realitza actualment la construcció de l’escola de la localitat de 

Maspujols?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Anna Erra i Solà, portaveu a la CE GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
finalització de la construcció de l’Escola de Maspujols (Baix Camp)
314-14235/13

FORMULACIÓ: ANNA ERRA I SOLÀ, DEL GP JXCAT

Reg. 85187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.
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En relació a la construcció de l’escola del municipi de Maspujols,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin termini de finalització es preveu per la construcció de l’escola de la lo-

calitat de Maspujols?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Anna Erra i Solà, portaveu a la CE GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat 
de professionals d’infermeria i els canvis d’especialitat arran 
de l’adjudicació de places per als que van aprovar les oposicions 
el 2018
314-14236/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSCUNITS

Reg. 85351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Sobre la reubicació de les infermeres que van aprovar l’oposició del 2018, que ha 
obligat a modificar els seus àmbits d’especialitat, especialment de primària a hos-
pitalària.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És coneixedor el Departament de Salut d’aquesta situació?
– Té previst el Departament de Salut aturar els trasllats tal i com demanda el 

col·lectiu?
– Quines mesures té previstes el Departament de Salut per pal·liar aquesta situació?
– Quin greuge ocasiona al sistema sanitari aquesta reubicació de professionals? 

Quin greuge ocasiona als propis professionals?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació 
de l’Estatut dels municipis rurals
314-14237/13

FORMULACIÓ: ANNA FELIU MORAGUES, DEL GP JXCAT

Reg. 85354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Anna Feliu Moragues, 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 punt es troba la tramitació de l’Estatut dels municipis rurals? Quina 

calendarització preveu el departament? Amb quin assessorament compta el depar-

Fascicle quart
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tament per treballar l’Estatut dels municipis rurals? Quin criteri s’ha seguit per es-
collir-los?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Anna Feliu Moragues, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fallada 
del sistema informàtic de la Generalitat que va deixar sense Internet 
les conselleries i el sistema de salut i l’atenció primària
314-14238/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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.

D’acord amb la informació publicada en premsa, el dimecres 4 de gener es va 
produir un error tècnic que va deixar sense internet totes les conselleries de la Gene-
ralitat durant una hora i 20 minuts. L’error ha afectat principalment al rendiment del 
navegador d’internet, concretament, Argos, el sistema de Salut i atenció primària,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Arran d’aquest fet, es va realitzar un document post Mortem a posteriori?
– Què va fallar al CAB (Change-advisory board) per no tenir controlat el temps 

d’execució del canvi i fer marxa enrere abans de tenir afectació massiva a primera 
hora del matí?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament 
de la ciberseguretat des de la darrera avaluació de riscos
314-14239/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Com s’han millorat les mesures de ciberseguretat del Govern des de l’última 

vegada que es va fer una avaluació de riscos?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de treball 
de l’Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat per al període 
2023-2030
314-14240/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 seran les línies de treball de la futura Estratègia de ciberseguretat de la 

Generalitat de Catalunya per al període 2023-2030? Quan està previst aprovar-la?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de l’aplicació de les mesures de ciberseguretat pels prestadors 
de serveis de la Generalitat
314-14241/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 mesures s’estan prenent des de la consellera per garantir que els pres-

tadors de serveis de la Generalitat de Catalunya apliquin les mesures de cibersegu-
retat adequades?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les auditories fetes 
per a controlar el compliment de les normes de ciberseguretat i els 
incompliments detectats els darrers sis mesos
314-14242/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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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– S’han fet auditories de ciberseguretat per garantir que s’està complint les nor-
mes de seguretat per part de la Generalitat de Catalunya?

– Quants incompliments s’han detectat en els darrers 6 mesos?
(Detallar per cas)

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del 
model de ciberseguretat per als ens locals i el suport que hi ha donat 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
314-14243/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 quines comarques i municipis l’Agència de Ciberseguretat ha donat suport 

per el desplegament del model de ciberseguretat per als ens locals?
– Quina previsió té l’agència de desplegament durant els propers tres mesos?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
amb altres països i amb organitzacions internacionals per a prevenir 
els ciberatacs i respondre-hi
314-14244/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Es treballa conjuntament amb altre països i organitzacions internacionals per 

prevenir i respondre amenaces de ciberatacs? (Detallar països i organitzacions).
– Amb quins mitjans es treballa?
– Com s’estableix la coordinació?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de l’ús 
de les tecnologies emergents amb relació a la ciberseguretat
314-14245/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 polítiques s’han establert per regular l’ús de les tecnologies emergents 

com la intel·ligència artificial i la Internet de les coses en relació amb la cibersegu-
retat? (detallar per programes).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
membres del Govern i dels funcionaris de la Generalitat en matèria 
de ciberseguretat i prevenció de ciberatacs
314-14246/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 formació que reben els funcionaris de la Generalitat i membres del 

Govern en matèria de ciberseguretat i prevenció de ciberatacs? (detallar per cursos 
i a qui van dirigits).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la privacitat i la seguretat de les dades 
dels ciutadans en les operacions de la Generalitat
314-14247/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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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– Quines mesures preveu el Govern per garantir la privacitat i seguretat de les 
dades dels ciutadans en les operacions de la Generalitat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la seguretat i la privacitat en l’ús de l’idCAT 
Mòbil
314-14248/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 mesures té previstes el departament per garantir la seguretat i priva-

citat en l’ús d’idCAT Mòbil de la Generalitat de Catalunya per part dels ciutadans  
i les empreses?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de l’accés a l’idCAT Mòbil a les persones amb necessitats especials 
o amb dificultats per a utilitzar mitjans tecnològics
314-14249/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Com es garanteix l’accés a l’idCAT Mòbil de la Generalitat de Catalunya per 

a les persones amb necessitats especials o amb dificultats per utilitzar els mitjans 
tecnològics?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de l’accés a l’idCAT Mòbil als catalans que viuen a l’estranger o 
amb altres identificacions
314-14250/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Com es garanteix l’accés a l’idCAT Mòbil de la Generalitat de Catalunya per 

part dels ciutadans que viuen a l’estranger o tenen altres tipus d’identitat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes en matèria de seguretat per a gestionar les dades 
de l’idCAT Mòbil
314-14251/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 mesures està treballant el departament per l’any 2023 en matèria de 

seguretat en les operacions de gestió de les dades l’idCAT Mòbil de la Generalitat 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
perquè l’Estat reconegui l’idCAT Mòbil com a sistema per a fer-hi 
tràmits
314-14252/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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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– Quines gestions s’ha fet amb l’Estat per tal per tal que l’idCAT Mòbil de la Ge-
neralitat de Catalunya sigui reconegut per a realitzar tràmits amb l’Estat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a incrementar l’ús de l’idCAT Mòbil
314-14253/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 accions està duent a terme el departament per impulsar l’idCAT Mò-

bil de la Generalitat de Catalunya sigui més utilitzat pels ciutadans de Catalunya? 
(Detallar cada acció)

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones que tenen l’idCAT Mòbil
314-14254/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Quants catalans disposen d’idCAT Mòbil? (Detallar per franges d’edat).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament 
de la transparència i l’eficiència de la gestió pública
314-14255/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com està treballant la conselleria per millorar la transparència i l’eficiència de 

la gestió pública? (Detallar per programes dels propers tres mesos).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
del compliment de la normativa sobre administració pública
314-14256/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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: 
– Com està garantint la consellera que es compleixen les normatives i les lleis en 

matèria d’administració pública? (Detallar les mesures).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament 
de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics
314-14257/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 iniciatives té previst el departament per millorar la eficiència i la qua-

litat dels serveis públics? (Detallar-les).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
projecte de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat i els actors socials i polítics amb 
què compta per a desenvolupar-lo
314-14258/13

FORMULACIÓ: GLÒRIA FREIXA I VILARDELL, DEL GP JXCAT

Reg. 85375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Glòria Freixa i Vilardell, 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 previsió té el Govern d’aprovar el projecte de llei de protecció integral 

dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat?
– Amb quins actors socials i polítics compta el departament per desenvolupar-lo? 

Detallar).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Glòria Freixa i Vilardell, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de senglars que preveu eliminar amb les trampes americanes
314-14259/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Quants animals està previst eliminar per aquest sistema i en quin període de 

temps?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
senglars que preveu eliminar amb les trampes americanes i la caça
314-14260/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Quants animals està previst eliminar per aquest sistema en total en combina-

ció amb la caça?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant 
el qual es permetrà l’ús de les trampes americanes per a combatre 
la sobrepoblació de senglars
314-14261/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Durant quin període de temps es permetrà l’ús d’aquest sistema?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats i la 
manera de matar els senglars capturats amb les trampes americanes
314-14262/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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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La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 
de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.

– Qui es farà càrrec de donar mort als senglars i per quin sistema?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el 
qual els senglars poden romandre atrapats a les trampes americanes 
fins que els matin
314-14263/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Quant de temps podran romandre els animals atrapats a les xarxes fins que els 

matin?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
territorial de les trampes americanes per a eliminar senglars
314-14264/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Com es distribuiran territorialment aquestes 6 xarxes que compra la Genera-

litat? Sota quin criteri?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les 
responsabilitats pels possibles danys a animals d’altres espècies 
atrapats a les trampes americanes
314-14265/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Com es farà el control de la depuració de responsabilitats per danys a animals 

d’altres espècies?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comercialització 
de les trampes americanes a particulars
314-14266/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Es comercialitzarà la Brig Trap per a usuaris a títol particular?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
pressupostària per a l’adquisició, posada en marxa i gestió de les 
trampes americanes per a combatre la sobrepoblació de senglars
314-14267/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Quina és la dotació pressupostària total per adquirir, posar en marxa i gestio-

nar aquest sistema?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció 
de mesures de control de la població de senglars per a prevenir 
danys i combatre’n la sobrepoblació
314-14268/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– El Govern es planteja l’adopció de sistemes de control de la natalitat amb me-

sures de prevenció de danys per tal de gestionar les superpoblacions i les seves con-
seqüències? Quines?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
mediàtiques contra la sobrepoblació de senglars
314-14269/13

FORMULACIÓ: ESTER VALLÈS PELAY, DEL GP JXCAT

Reg. 85386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Ester Vallès Pelay, 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: 
La Generalitat ha comprat sis trampes americanes per combatre la sobrepoblació 

de senglar i reduir els danys al territori, les Pig Brig Trap.
– Quina valoració fa el govern sobre les campanyes mediàtiques contra el sen-

glar?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Ester Vallès Pelay, diputada GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
Departament d’Educació per a eliminar els materials sobre educació 
afectivosexual inclosos en el seu web
314-14270/13

FORMULACIÓ: NOGAY NDIAYE I MIR, DEL GP CUPNCG

Reg. 85394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el motiu que ha portat al Departament d’Educació a eliminar del 

web oficial els materials d’orientacions per a l’educació afectivosexual?
– Quin futur preveu el Departament per al programa Coeduca’t?
– Quina valoració d’aquest programa en fa el Departament?
– Es preveu alguna modificació en el programa coeducat? En cas que es prevegi 

alguna modificació, aquesta ha estat motivada pel contenciós davant del TSJC que 
l’associació d’extrema dreta Abogados Cristianos ha interposat?

– El TSJC ha instat d’alguna forma a la Generalitat a retirar els documents?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Nogay Ndiaye i Mir, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de subvencions atorgades a l’Associació d’Amics de la Bressola 
del 2022 al gener del 2023
314-14271/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 subvenciones se han otorgado a la Associació Amics de la Bressola 

en el año 2022 y durante el mes de enero de 2023?

Palacio del Parlament, 2 de febrero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de contractes subscrits amb l’Associació d’Amics de la Bressola 
del 2022 al gener del 2023
314-14272/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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: 
– ¿Cuántos contratos ha suscrito la Generalitat con la Associació Amics de la 

Bressola en el año 2022 y durante el mes de enero de 2023?

Palacio del Parlament, 2 de febrero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de subvencions atorgades a El Foment de Girona del 2022 al gener 
del 2023
314-14273/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 subvenciones se han otorgado a El Foment de Girona en el año 2022 

y durante el mes de enero de 2023?

Palacio del Parlament, 2 de febrero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes subscrits amb El Foment de Girona del 2022 al gener del 
2023
314-14274/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 85790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos contratos ha suscrito la Generalitat con El Foment de Girona en el 

año 2022 y durante el mes de enero de 2023?

Palacio del Parlament, 2 de febrero de 2023 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria de Girona amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14275/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Jordi Munell i Garcia, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria de les Comar-

ques Gironines s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Jordi Munell i Garcia, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Girona el 2022
314-14276/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Jordi Munell i Garcia, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 
de la Generalitat als municipis de la vegueria de les Comarques Gironines hi havia 
previst per al 2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Jordi Munell i Garcia, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Girona el 2023
314-14277/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Jordi Munell i Garcia, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria de les Comarques Gironines on es preveia arribar a 
totes les poblacions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria de les Comarques Gironines pendent 

de rebre la xarxa pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Jordi Munell i Garcia, diputats GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria 
de Girona el 2023
314-14278/13

FORMULACIÓ: MARIA ANTÒNIA BATLLE I ANDREU, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Maria Antònia Batlle i Andreu, diputada, Jordi Munell i Garcia, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de les comarques gironines hi ha pre-
vist per al 2023? (detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Maria Antònia Batlle i Andreu, Jordi Munell i Garcia, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria del Camp de Tarragona amb xarxa pública de fibra òptica 
fins al 2022
314-14279/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 85872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria del Camp de 

Tarragona s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Camp de Tarragona 
el 2022
314-14280/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 85873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria del Camp de Tarragona hi havia pre-
vist per al 2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Camp de Tarragona 
el 2023
314-14281/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 85874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria del Camp de Tarragona on es preveia arribar a totes 
les poblacions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria del Camp de Tarragona pendent de 

rebre la xarxa pública de fibra òptica?



BOPC 495
14 de febrer de 2023

3.25.15. Preguntes per escrit 133 

– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-
ció pendent?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del 
desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del 
Camp de Tarragona el 2023
314-14282/13

FORMULACIÓ: JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT

Reg. 85875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria del Camp de Tarragona hi ha previst 
per al 2023? (detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joaquim Calatayud Casals, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran amb xarxa pública de fibra òptica 
fins al 2022
314-14283/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada, Jordi Fàbrega i Sabaté, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria de Alt Pirineu 
i Aran s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Jeannine Abella i Chica, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran 
el 2022
314-14284/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada, Jordi Fàbrega i Sabaté, 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de Alt Pirineu i Aran hi havia previst 
per al 2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Jeannine Abella i Chica, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran 
el 2023
314-14285/13

FORMULACIÓ: JEANNINE ABELLA I CHICA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP JXCAT

Reg. 85878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, diputada, Jordi Fàbrega i Sabaté, 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.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria de Alt Pirineu i Aran es preveia arribar a totes les po-
blacions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria de Alt Pirineu i Aran pendent de rebre 

la xarxa pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Jeannine Abella i Chica, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputats GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les obres 
d’ampliació del port de les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià)
314-14286/13

FORMULACIÓ: IRENE NEGRE I ESTORACH, DEL GP JXCAT

Reg. 85879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin estat estan les obres d’ampliació del port de les Cases d’Alcanar?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Irene Negre i Estorach, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de les Terres de 
l’Ebre el 2023
314-14287/13

FORMULACIÓ: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Irene Negre i Estorach, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar de la xarxa pública 
de fibra òptica a tota la vegueria Terres de l’Ebre on es preveia arribar a totes les 
poblacions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria Terres de l’Ebre pendent de rebre la 

xarxa pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Irene Negre i Estorach, diputada, GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria de les Terres de l’Ebre amb xarxa pública de fibra òptica 
fins al 2022
314-14288/13

FORMULACIÓ: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Irene Negre i Estorach, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria Terres de 

l’Ebre s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Irene Negre i Estorach, diputada, GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria 
de les Terres de l’Ebre el 2023
314-14289/13

FORMULACIÓ: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Irene Negre i Estorach, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria Terres de l’Ebre hi ha previst per al 
2023? (detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Irene Negre i Estorach, diputada, GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de les Terres de l’Ebre 
el 2022
314-14290/13

FORMULACIÓ: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Irene Negre i Estorach, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria Terres de l’Ebre hi havia previst per al 
2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Irene Negre i Estorach, diputada, GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria de Lleida amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14291/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 85884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria de Ponent s’ha 

desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del 
desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de 
Lleida el 2023
314-14292/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 85885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de Ponent hi ha previst per al 2023? 
(detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa de fibra òptica a la vegueria de Lleida el 2022
314-14293/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 85886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de Ponent hi havia previst per al 2022? 
(detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
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– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 
no s’ha desplegat).

– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa de fibra òptica a la vegueria de Lleida el 2023
314-14294/13

FORMULACIÓ: CRISTINA CASOL SEGUÉS, DEL GP JXCAT

Reg. 85887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria de Ponent on es preveia arribar a totes les poblacions 
el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria de Ponent pendent de rebre la xarxa 

pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Cristina Casol Segués, diputada GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions 
de la vegueria del Penedès amb xarxa pública de fibra òptica fins 
al 2022
314-14295/13

FORMULACIÓ: JUDIT GUÀRDIA I TORRENTS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, diputada, Ester Vallès Pelay, diputada del Grup Parla-

mentari 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria del Penedès 

s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Judit Guàrdia i Torrents, Ester Vallès Pelay, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Penedès el 2022
314-14296/13

FORMULACIÓ: JUDIT GUÀRDIA I TORRENTS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, diputada, Ester Vallès Pelay, diputada del Grup Parla-

mentari 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òpti-

ca de la Generalitat als municipis de la vegueria del Penedès hi havia previst per al 
2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Judit Guàrdia i Torrents, Ester Vallès Pelay, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria 
del Penedès el 2023
314-14297/13

FORMULACIÓ: JUDIT GUÀRDIA I TORRENTS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, diputada, Ester Vallès Pelay, diputada del Grup Parla-

mentari 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.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria del Penedès hi ha previst per al 2023? 
(detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Judit Guàrdia i Torrents, Ester Vallès Pelay, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria del Penedès el 2023
314-14298/13

FORMULACIÓ: JUDIT GUÀRDIA I TORRENTS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 85891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, diputada, Ester Vallès Pelay, diputada del Grup Parla-

mentari 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.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria del Penedès on es preveia arribar a totes les poblacions 
el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria del Penedès pendent de rebre la xarxa 

pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
Judit Guàrdia i Torrents, Ester Vallès Pelay, diputades GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de 
la vegueria de la Catalunya Central amb xarxa pública de fibra òptica 
fins al 2022
314-14299/13

FORMULACIÓ: DAVID SALDONI I DE TENA, DEL GP JXCAT

Reg. 85892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria de les Comar-

ques Centrals s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
David Saldoni i de Tena, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de la Catalunya Central 
el 2022
314-14300/13

FORMULACIÓ: DAVID SALDONI I DE TENA, DEL GP JXCAT

Reg. 85893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de les Comarques Centrals hi havia 
previst per al 2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
David Saldoni i de Tena, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria 
de la Catalunya Central el 2023
314-14301/13

FORMULACIÓ: DAVID SALDONI I DE TENA, DEL GP JXCAT

Reg. 85894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de les Comarques Centrals hi ha pre-
vist per al 2023? (detallar els municipis previstos)

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
David Saldoni i de Tena, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de la Catalunya Central 
el 2023
314-14302/13

FORMULACIÓ: DAVID SALDONI I DE TENA, DEL GP JXCAT

Reg. 85895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

A la Mesa del Parlament
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, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria de les Comarques Centrals on es preveia arribar a to-
tes les poblacions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria de les Comarques Centrals pendent de 

rebre la xarxa pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
David Saldoni i de Tena, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les poblacions de la 
vegueria de Barcelona amb xarxa pública de fibra òptica fins al 2022
314-14303/13

FORMULACIÓ: JOAN CANADELL I BRUGUERA, DEL GP JXCAT

Reg. 85896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fins al desembre del 2022, en quines poblacions de la vegueria de Barcelona 

s’ha desplegat la xarxa de pública de fibra òptica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joan Canadell i Bruguera, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Barcelona el 2022
314-14304/13

FORMULACIÓ: JOAN CANADELL I BRUGUERA, DEL GP JXCAT

Reg. 85897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de Barcelona hi havia previst per al 
2022? (detallar els municipis on s’ha desplegat).

– S’ha complert aquest calendari?
– En cas negatiu, quin són els motius d’incompliment? (detallar els municipis on 

no s’ha desplegat).
– Quins costos han tingut les obres executades?
– Quants km de xarxa de fibra òptica s’han desplegat el 2022?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joan Canadell i Bruguera, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria 
de Barcelona el 2023
314-14305/13

FORMULACIÓ: JOAN CANADELL I BRUGUERA, DEL GP JXCAT

Reg. 85898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’execució de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica 

de la Generalitat als municipis de la vegueria de Barcelona hi ha previst per al 2023? 
(detallar els municipis previstos).

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joan Canadell i Bruguera, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
de la xarxa pública de fibra òptica a la vegueria de Barcelona el 2023
314-14306/13

FORMULACIÓ: JOAN CANADELL I BRUGUERA, DEL GP JXCAT

Reg. 85899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2023

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

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

La Generalitat ha fet i ha de fer un esforç per desplegar la xarxa pública de fibra 
òptica al nostre país, per vertebrar digitalment el territori i dotar-lo d’oportunitats 
de futur.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es compliran els objectius marcats en un inici per portar la xarxa pública de 

fibra òptica a tota la vegueria de Barcelona on es preveia arribar a totes les pobla-
cions el 2023?

– Quants km de xarxa pública de fibra òptica es desplegaran el 2023?
– Quedarà alguna població de la vegueria de Barcelona pendent de rebre la xarxa 

pública de fibra òptica?
– En cas que sí, quines i quins son els motius pels quals quedarà alguna pobla-

ció pendent?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Joan Canadell i Bruguera, diputat GP JxCat
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
considera un perill per a la democràcia els catalans que van votar 
Vox després que TV3 posés un rètol en l’entrevista a Ignacio Garriga 
que deia que l’extrema dreta és un perill per a la democràcia
323-00234/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 84193, 84833 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.01.2023

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 a Sigfrid Gras, director de TV3, la siguiente pregunta, para que le 
sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera la CCMA un peligro para la democracia a los más de 200.000 cata-

lanes que votaron a VOX tras rotular en la entrevista a Ignacio Garriga en TV3 que 
«la extrema derecha era un peligro para la democracia»?

Palacio del Parlament, 24 de enero de 2023
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX


	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 l’erradicació del castellà a la universitat
	310-00451/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús del castellà a l’escola
	310-00452/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat dels projectes d’energies renovables
	310-00453/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni sanitari entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
	310-00454/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis
	310-00455/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	310-00456/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de la ronda Nord
	310-00457/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures aeroportuàries
	310-00458/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
	310-00459/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores laborals del personal del sistema de salut
	310-00460/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou sistema de formació docent Sensei
	310-00461/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació d’inversió estrangera
	310-00462/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions reals del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
	310-00463/13
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant el conflicte d’Amazon
	310-00464/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de pressupostos amb el Partit dels Socialistes de Catalunya
	317-00258/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la immigració il·legal i l’islamisme a Catalunya
	317-00259/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si està disposat a governar seguint el full de ruta dels pressupostos i sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la sequera al camp
	317-00260/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el suport del president de Foment del Treball als pressupostos i el rebuig de diverses entitats socials
	317-00261/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la taula de diàleg i la reforma del Codi penal amb relació a l’extradició dels exiliats
	317-00262/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pronunciament de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre l’espionatge polític a l’Estat espanyol
	317-00263/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el fet d’haver enganyat la societat catalana en dir que no pactaria mai amb el Partit dels Socialistes de Catalunya
	317-00264/13
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’execució del cent per cent del pressupost
	317-00265/13
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la construcció del nou centre d’atenció primària de Sant Celoni (Vallès Oriental)
	314-03369/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó del tancament del servei d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni (Vallès Oriental)
	314-03370/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del servei d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Sant Celoni (Vallès Oriental)
	314-03371/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteris per a determinar la quantitat econòmica destinada a subvencions per a projectes d’igualtat i feminisme
	314-12335/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ciberatacs patits pels sistemes d’informació de la Generalitat o els seus ens dependents els darrers dos anys
	314-12606/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades els darrers anys per a protegir els sistemes d’informació de la Generalitat i els seus ens dependents i evitar els ciberatacs
	314-12607/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures per a millorar la protecció dels sistemes d’informació de la Generalitat i els seus ens dependents
	314-12608/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció del nou CAP El Gorg, de Badalona (Barcelonès)
	314-12694/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
	314-12735/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat a Brussel·les
	314-12736/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
	314-12737/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de la Generalitat a Brussel·les
	314-12738/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea amb organismes i institucions a Brussel·les
	314-12739/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del president de la Generalitat amb organismes i institucions a Brussel·les
	314-12740/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la documentació intercanviada en les reunions de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a Brussel·les
	314-12741/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la companyia i la classe amb què la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea va viatjar a Brussel·les
	314-12742/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acompanyants de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea en el viatge a Brussel·les
	314-12743/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acompanyants del president de la Generalitat en el viatge a Brussel·les
	314-12744/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip a Brussel·les
	314-12745/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’allotjament del president de la Generalitat i el seu equip a Brussel·les
	314-12746/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip per al viatge a Brussel·les
	314-12747/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes del president de la Generalitat i el seu equip per al viatge a Brussel·les
	314-12748/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els rebuts de les despeses de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i el seu equip en el viatge a Brussel·les
	314-12749/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovació del decret per a la regulació de les explotacions ramaderes
	314-12764/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció que va rebre la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes del Consell Català de l’Esport el 2018
	314-12766/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de drons de la Unitat Central de Vehicles Aeris No Tripulats del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-12767/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-12768/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis signats pel Departament d’Interior amb la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradors els darrers cinc anys
	314-12780/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova licitació o la pròrroga de la gestió dels serveis d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Vila-seca (Tarragonès)
	314-12802/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que defineix els criteris per a la concessió o la pròrroga del contracte per a la gestió dels serveis d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Vila-seca (Tarragonès)
	314-12803/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla amb la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències
	314-12804/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control i la fiscalització del servei i el compliment del contracte de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla amb la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències durant els darrers cinc anys
	314-12805/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català de la Salut per a fer complir la Instrucció 2/2016 els darrers cinc anys
	314-12806/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries Cuida’m en funcionament
	314-12809/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2019
	314-12810/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries Cuida’m emeses el primer semestre del 2020
	314-12811/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2020
	314-12813/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries Cuida’m emeses el 2021
	314-12814/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions i inversions previst per a l’estratègia de protecció del delta de l’Ebre anunciada
	314-12817/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de les línies de molt alta tensió en exposició pública el 2021 i la previsió per al 2022
	314-12852/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació als ajuntaments de la vall Fosca de la possibilitat de disposar dels serveis jurídics del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a fer enrere les concessions de les cent
	314-12853/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del cost de producció en els contractes de compravenda de la llet
	314-12854/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions urgents previstes per a integrar la companyia elèctrica de Llimiana (Pallars Jussà) a l’energètica pública
	314-12856/13
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la consulta popular relativa als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
	314-13059/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors dels ajuts de la política agrària comuna que n’han cobrat la bestreta
	314-13151/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències realitzades per Loteries de Catalunya al Fons de Loteries per la Prosperitat i la Cohesió Social del 2017 ençà
	314-13198/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a la posada en marxa de la loteria La Dooble
	314-13199/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions socials per a adaptar els habitatges de persones amb discapacitat
	314-13218/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del tipus màxim de l’impost sobre el patrimoni
	314-13221/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de parcs eòlics
	314-13224/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a incentivar la contractació de desocupats dels municipis de l’interior de Catalunya
	314-13235/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de l’exconsellera d’Educació Clara Ponsatí amb relació als sacrificis per a la població per a assolir la independència
	314-13299/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de declarar l’emergència cinegètica per a controlar la població de senglars
	314-13315/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diners destinats al desplegament del Pacte Nacional per a la Indústria
	314-13316/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya i a Nous Catalans del 2020 ençà
	314-13472/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les abadies de Montserrat i Poblet, al Consell Islàmic Cultural de Catalunya, al Centre Interreligiós de Barcelona i a la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya del 2020 ençà
	314-13473/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pobresa infantil
	314-13478/13
	Resposta del Govern



	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 l’erradicació del castellà a la universitat
	310-00451/13
	Anunci: Joan Garriga Doménech, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús del castellà a l’escola
	310-00452/13
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat dels projectes d’energies renovables
	310-00453/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni sanitari entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Andorra
	310-00454/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis
	310-00455/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	310-00456/13
	Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de la ronda Nord
	310-00457/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures aeroportuàries
	310-00458/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat
	310-00459/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores laborals del personal del sistema de salut
	310-00460/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou sistema de formació docent Sensei
	310-00461/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació d’inversió estrangera
	310-00462/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions reals del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
	310-00463/13
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant el conflicte d’Amazon
	310-00464/13
	Anunci: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00258/13
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00259/13
	Anunci: Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del GP VOX

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00260/13
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00261/13
	Anunci: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00262/13
	Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00263/13
	Anunci: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00264/13
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00265/13
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP ECP


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00084/13
	Anunci: Lluís Puig Gordi, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00085/13
	Anunci: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a solucionar el dèficit en la cobertura de places de jutges i fiscals
	311-00088/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d’elaboració en què es troba la modificació de l’avantprojecte de llei d’arrendaments
	311-00089/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reinserció previstes per al compliment del tercer grau dels interns fora de la presó i l’increment de pisos tutelats
	311-00090/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de la negociació relativa a la conversió de l’edifici de la Policia Nacional de la Via Laietana de Barcelona en un espai de memòria
	311-00091/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a valorar la possibilitat d’una segona activitat per als funcionaris de presons
	311-00092/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a cobrir les places dels funcionaris de presons jubilats anticipadament
	311-00093/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a afrontar els canvis derivats de l’aprovació de la llei estatal relativa als jutjats de pau
	311-00094/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de jutjats demanats al Consell General del Poder Judicial per al 2023
	311-00095/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a les infraestructures de presons
	311-00096/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dignificació del torn d’ofici dels advocats
	311-00097/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’oposicions a jutges i fiscals prevista per al 2024
	311-00098/13
	Anunci: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’agenda d’aprovació del III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
	311-00099/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de la taula d’harmonització dels convenis sanitaris
	311-00100/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reconeixement de les especialitats d’infermeria
	311-00101/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar les places vacants de metges interns residents en medicina de família i comunitària en la convocatòria del 2023
	311-00102/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar greuges comparatius entre regions sanitàries en la provisió de places bàsiques d’infermeria a l’Institut Català de la Salut
	311-00103/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infermeres que són alts càrrecs directius en l’àmbit de la sanitat
	311-00104/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aliances estratègiques i la mobilitat dels professionals sanitaris per a garantir l’expertesa i la qualitat assistencial al territori
	311-00105/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a desburocratitzar la feina dels professionals sanitaris
	311-00106/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places bàsiques de diplomat sanitari en infermeria cobertes en l’adjudicació del 2023
	311-00107/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la derivació de consultes de traumatologia amb llista d’espera de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre a la del Camp de Tarragona
	311-00108/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cartera de serveis que han d’oferir els hospitals comarcals d’Amposta (Montsià) i de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	311-00109/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre els departaments de Salut i de Drets Socials pel que fa a l’atenció a les persones amb cronicitat complexa o amb necessitats pal·liatives a les Terres de l’Ebre
	311-00110/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la Unitat d’Hemodinàmica de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	311-00111/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la coordinació dels serveis de cardiologia de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	311-00112/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius assistencials per a l’atenció dels trastorns de la conducta alimentària de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	311-00113/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes per a afrontar el dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	311-00114/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de les assignacions dels programes d’integració assistencial
	311-00115/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament del 100% de les direccions per objectius del 2022 als professionals sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	311-00116/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de les gestions amb el Departament de Recerca i Universitats per a obrir estudis de medicina al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
	311-00117/13
	Anunci: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cartera de serveis que han d’oferir els hospitals comarcals d’Amposta (Montsià) i de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	314-14186/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de consultes de traumatologia amb llista d’espera de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre a la del Camp de Tarragona
	314-14187/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre els departaments de Salut i de Drets Socials pel que fa a l’atenció a les persones amb cronicitat complexa o amb necessitats pal·liatives a les Terres de l’Ebre
	314-14188/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la Unitat d’Hemodinàmica de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-14189/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la coordinació dels serveis de cardiologia de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-14190/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius assistencials per a l’atenció dels trastorns de la conducta alimentària de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-14191/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a afrontar el dèficit de professionals de la salut a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-14192/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les assignacions dels programes d’integració assistencial
	314-14193/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 100% de les direccions per objectius del 2022 als professionals sanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	314-14194/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les gestions amb el Departament de Recerca i Universitats per a obrir estudis de medicina al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
	314-14195/13
	Formulació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia de la infiltració d’un policia nacional en moviments i organitzacions del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona
	314-14196/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de l’Institut Sant Quirze, de Lloret de Mar (Selva)
	314-14197/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per a pal·liar els efectes de la pèrdua d’aules arran de la massificació i la matrícula viva
	314-14198/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de responsabilitat pública en el seguiment de les concessions de terrenys per a promocions d’habitatge protegit pel que fa al manteniment i les despeses comunitàries
	314-14199/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les empreses i cooperatives concessionades per a gestionar l’habitatge protegit de venda o lloguer
	314-14200/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a la Cooperativa Arauca, la Fundació Nou Lloc Habitatge Social i l’empresa Visoren i la possibilitat que accedeixin a noves concessions
	314-14201/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG
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	314-14226/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a designar dues persones per a la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya en el marc del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema unive
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	314-14278/13
	Formulació: Maria Antònia Batlle i Andreu, juntament amb un altre diputat del GP JxCat
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	314-14289/13
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	314-14290/13
	Formulació: Mònica Sales de la Cruz, juntament amb una altra diputada del GP JxCat
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