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IFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 3
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (27‐10‐18 A 31‐12‐18)

Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

Propostes de Resolució sobre:
‐

TREBALL
Sol∙licitud de compareixença del president
de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre l'acció del Govern davant el
deteriorament dels serveis públics i les
condicions laborals dels treballadors

Proposta de Resolució sobre:
‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

els drets dels treballadors de la llar

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

les mesures adoptades per a
garantir la millora de les condicions
laborals dels treballadors dels
serveis de terra de l'aeroport de
Barcelona ‐ el Prat

‐
TERRITORI I MEDI AMBIENT
‐
Interpel∙lació al Ple sobre:
‐

la contaminació, qualitat de l'aire i
salut pública

Proposició de llei:
‐

de creació de l'Agència de
Patrimoni Natural, presentada amb
Junts per Catalunya, Grup Republicà
i Catalunya en Comú Podem

les aglomeracions a la línia S2 de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
el canvi de zonificació tarifària del
sistema integrat de Castellar del
Vallès

‐

el vessament incontrolat de residus
a la riera de Sant Miquel al pas pel
barri de Saifores, a Banyeres del
Penedès, i les accions per a evitar
que es torni a produir
el cost econòmic del tall de
l'autopista AP‐7 a l'alçada de
l'Ampolla el 8 de desembre del
2018, i de l'aixecament de barreres
als peatges de les autopistes AP‐7,
AP‐2, i C‐16
l'extinció de les places de D1 oficial
de primera, la reconversió de les
places de C2 i C1 de xofers o de cap
d'equip o encarregat en tècnics
d'explotació o conservació del
personal de brigada de conservació
del parc de carreteres de Ponts, i la
possible externalització del servei
el nombre de vehicles del parc
mòbil de la Generalitat que es
preveu renovar el 2018
el nombre de subvencions
atorgades per a instal∙lar sistemes
d'emmagatzematge
d'energia
elèctrica amb bateries associats a
instal∙lacions
fotovoltaiques
d'autoconsum
el
2017,
les
empreses que els van instal∙lar i els
motius pels quals la convocatòria
de subvencions dona un termini
d'un mes
el compliment de la Moció 31/XII,
sobre la funció pública, pel que fa a
l'accés dels ambientòlegs a
l'Administració de la Generalitat
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Preguntes orals en comissió i per escrit
sobre:
‐

la possible visita del conseller de
Territori i Sostenibilitat a la zona
dels pisos del barri dels Merinals de
Sabadell, el coneixement que té de
la problemàtica que els afecta, si té
proves gràfiques de l'estat dels
pisos, el calendari d'actuacions
previstes, i la intenció d'enderrocar
els pisos i reallotjar els veïns; el
coneixement
de
l'estat
de
conservació de l'espai públic de
l'entorn dels pisos del barri dels
Merinals de Sabadell, la previsió de
fer treballs de millorament i
manteniment de l'espai públic, el
pressupost destinat al millorament i
la conservació de l'entorn dels pisos

Sol∙licitud de sessió informativa amb:
‐

el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda, i
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre els càlculs
econòmics de la reversió de la
concessió d'Aigües Ter Llobregat

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

d’una
representació
de
la
plataforma Salvem Salau perquè
informi sobre els riscos del projecte
miner al Pallars Sobirà, presentada
per tots els grups parlamentaris
de la directora general de Qualitat
Ambiental perquè informi sobre el
control de la segona extracció de
fangs
contaminants
de
l'embassament de Flix
d’una
representació
de
la
plataforma SOS Costa Brava perquè
informi sobre la seva posició amb
relació al Pla director urbanístic del
sistema costaner del litoral gironí,
presentada amb JxCat, ERC,
Catalunya en Comú i CUP

ECONOMIA I HISENDA

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐

la política fiscal

Proposta de Resolució sobre:
‐

la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la secretària d'Hisenda perquè
presenti l'estudi sobre els beneficis
fiscals i les possibilitats de futur
amb relació a l'eliminació dels
regressius

Proposta d’audiència en comissió:
‐

de la presidenta de l'Associació
Empresarial d'Economia Social
(Dincat), d'una representació de
l'Associació Catalana d'Executius,
Directius i Empresaris, del secretari
general de Pimec, del secretari
general de la Federació de
Municipis de Catalunya, d'una
representació del Col∙legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers
de l'Administració Local de
Barcelona, de catedràtics de dret
administratiu de la Universitat
Oberta de Catalunya i de la
Universitat de Barcelona, d’una
representació del Grup Fundació
Ramon
Noguera,
d’una
representació del Grup Sifu, d’una
representació de la Federació de
Centres Especials de Treball de
Catalunya, d’una representació de
la Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya ‐ La Confederació, del
president de l'Associació Catalana
d'Empreses del Lleure, l'Educació i
la Cultura, de la presidenta de la
2
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Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de Catalunya,
d’una representació de la Fapaes,
del president de l'Associació
Catalana d'Entitats de Salut, del
president del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, del president
del Fòrum d'Iniciatives Assistencials
i de Gestió en Salut Mental a
Catalunya, del president de
l'Associació Catalana d'Entitats de
Base
Associativa,
d'una
representació
de
l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques
amb relació al Projecte de llei de
contractes de serveis a les persones

Propostes d’audiència en comissió:
‐

‐

AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

els agents rurals
les obres de modernització i
ampliació del reg de la conca de
Tremp

d'una representació d'Unió de
Pagesos; de l'Associació Agrària de
Joves Agricultors; de Joves
Agricultors
i
Ramaders
de
Catalunya; de l'Institut Agrari Català
Sant Isidre; de la Federació de
Cooperatives
Agràries
de
Catalunya; de la Federació de
Municipis de Catalunya amb relació
a la Proposició de llei d'espais
agraris
d'una representació de la Facultat
d'Enologia de la Universitat Rovira i
Virgili, del director de l'Institut
Català
del
Suro,
d'una
representació d'Unió de Pagesos,
de Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, de la Federació de
Cooperatives
Agràries
de
Catalunya, de l'Institut del Cava, de
l'Associació Vinícola de Catalunya,
de l'Associació Catalana d'Enòlegs ‐
Col∙legi d'Enòlegs i Enòlogues de
Catalunya, del Consell Regulador de
la Denominació d'Origen Priorat,
de l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries, de l’Institut
Agrari Català Sant Isidre amb relació
al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
‐

les raons per les quals les
indemnitzacions per danys a la
ramaderia ocasionats per la fauna
salvatge protegida s'han reduït més
del 50% del 2010 ençà; si
s'indemnitzaran ràpidament tots
els danys directes i indirectes
ocasionats i els costos per a
prevenir els atacs, l'establiment de
nous protocols per a determinar els
danys ocasionats pels atacs de la
fauna salvatge protegida

EMPRESA I CONEIXEMENT
Preguntes per escrit sobre:
‐

la previsió de treure a concurs
l'explotació dels restaurants Tòful
de Mar i Iot, de la platja Llarga de
Tarragona, i les mesures per a evitar
la degradació de l'espai i les
instal∙lacions d’aquests restaurants
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Sol∙licitud de compareixença:
‐

del secretari d'Universitats i
Recerca perquè presenti els
objectius de la Secretaria i els
treballs sobre el pla nacional per a
la universitat, la recerca i la
innovació

‐

altres ajuts del Departament
d’Ensenyament, any 2015
sobre l’Informe de fiscalització
25/2017, sobre el Consorci de
l’Institut Ramon Llull, any 2015

Proposta d’audiència en comissió:
‐

d’una representació de la Pimec, de
l'Agrupament de Botiguers i
Comerciants de Catalunya, de
l'Associació Nacional de Grans
Empreses de Distribució, de
Barcelona Oberta, del Consell
d'Empreses
Distribuïdores
d'Alimentació a Catalunya, de la
Unió d'Entitats de Retail de
Catalunya, de Comissions Obreres
de Catalunya, de la Unió General de
Treballadors de Catalunya, de la
Unió de Consumidors de Catalunya,
de l'Associació Iniciativa per la
Reforma Horària amb relació a la
Proposició de llei de modificació de
la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de
comerç, serveis i fires

SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de Resolució:
‐

‐

‐

d'encàrrec a la Sindicatura de
Comptes
d'un
informe
de
fiscalització relatiu a la Institució de
les Lletres Catalanes corresponent
als exercicis del 2013 al 2017
sobre l’Informe de fiscalització
23/2017,
sobre
el
Sistema
d’Emergències Mèdiques, exercicis
2012‐2015
sobre l’Informe de fiscalització
22/2017, sobre les subvencions i
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i
reducció de les desigualtats

ENSENYAMENT

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

Propostes de Resolució sobre:
‐

Interpel∙lació al Ple sobre:
‐

la formació professional

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

‐

‐
‐
‐


la inversió pública en educació

Proposta de Resolució sobre:
la revisió del Decret 161/1996, pel
qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el
desplaçament de l'alumnat en
l'educació obligatòria

‐

el compromís de no tancar cap més
escola a Sant Vicenç dels Horts
el nombre d'alumnes sords el curs
2018‐2019, els centres escolars
existents amb educació bilingüe i el
nombre d'alumnes sords que
estudien en modalitat bilingüe en
l'educació postobligatòria

SALUT

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐

el millorament de l'atenció sanitària
al CAP Gran Sol ‐ Llefià, de Badalona
la inversió i la gestió de l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre
la regulació de les pseudoteràpies
el pla de prevenció i control de
l'hepatitis C
les llevadores, presentada amb C’s,
JxC, ERC, Catalunya en Comú, PPC

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

la política sanitària

‐

la data prevista per a presentar el
pla de prevenció i control de
l'hepatitis C, l'import del pressupost
destinat i si el pla preveu el
cribratge universal
el nombre de brots de sarna
declarats el 2017 i 2018, les
persones afectades, el lloc on s’han
detectat, les causes i l'origen de
cadascun dels brots, el protocol
d'actuació portat a terme, les
recomanacions fetes als afectats
per a tractar la malaltia i prevenir el
risc de contagi, i les mesures
previstes per a prevenir nous brots
de sarna
la cobertura de les dues vacants del
servei de traumatologia de
l'Hospital de La Seu d'Urgell, els
pacients afectats, les mesures
preses per a garantir les visites
postquirúrgiques, el nombre de
visites i consultes anul∙lades, i la
llista d'espera per a una visita i
consulta de traumatologia

l'atenció primària i comunitària
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subdirector general de Coordinació
de Salut Pública, del secretari de
Salut Pública, d'una representació
del Col∙legi de Metges de
Barcelona, i de Metges de
Catalunya, d'una representació del
Col∙legi
de
Veterinaris
de
Barcelona, i del Consell de
Veterinaris de Barcelona, del
president del Consell Assessor de
Salut, del responsable del Pla de
Seguretat
Alimentària
de
Catalunya, amb relació al Projecte
de llei de creació de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya

Sol∙licitud de sessió informativa amb:
‐

‐

‐

la consellera de Salut sobre el
procés per a constituir Barnaclínic
en una fundació
la consellera de Salut sobre el
procés per a fer fora del Siscat les
entitats amb afany de lucre i sobre
la possibilitat de compra de
l'Hospital General de Catalunya
la consellera de Salut sobre el
desenvolupament,
la
dotació
econòmica i la previsió per al 2019
del Pla nacional d'urgències i
atenció continuada i de l'Estratègia
nacional d'atenció primària i salut
comunitària

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la secretària general de Salut
perquè informi sobre l'estat dels
treballs i el contingut del reglament
de desplegament de la Llei 9/2017,
d'universalització de l'assistència
sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de la
Salut

CULTURA

Preguntes per escrit sobre:
‐

Propostes d’audiència en comissió:
‐

del president de la Societat
Espanyola de Salut Pública i
Administració Sanitària, d’un vocal
de la Comissió de Bioètica de
Catalunya i del Consell Assessor de
Salut Pública de Catalunya, del
director general de l'Institut de
Salut Global de Barcelona, d’un
catedràtic de salut pública de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona, del president de la
Societat de Salut Pública de
Catalunya i Balears, de la cap de
servei de medicina preventiva de
l'Hospital de la Vall d'Hebron, d'una
representació de la Federació de
Municipis de Catalunya, del

la desaparició de la Kompanyia
Lliure després de la dimissió de Lluís
Pascual com a director del Teatre
Lliure i les gestions previstes per tal
que la Kompanyia Lliure reprengui
l'activitat

Preguntes orals en comissió i per escrit
sobre:
‐

els programes i projectes del
pressupost del Departament de
Cultura afectats per l'ordre de 5
d'octubre de 2018 de suspensió de
les
despeses
previstes
no
contractades amb anterioritat

Sol∙licitud de sessió informativa amb:
‐

la consellera de Cultura sobre la
informació que han pogut donar a
la consellera per una investigació
judicial
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Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la secretària general de Cultura
perquè informi sobre les accions
previstes per a resoldre les
irregularitats
detectades
en
l'Informe de fiscalització 7/2018,
relatiu a l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural

‐

‐
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

les dades de beneficiaris de la Llei
39/2006,
de
promoció
de
l'autonomia personal i atenció a les
persones
en
situació
de
dependència
les subvencions a entitats que estan
en contra del dret a l'avortament

menor, i el nombre de menors
estrangers no acompanyats que
s'han retornat a llurs països
d'origen
el nombre de delegats de protecció
contra el maltractament a infants i
adolescents, els centres en què
desenvolupen llur tasca, la formació
rebuda pel que fa a la detecció, la
valoració i l'actuació d’aquests
casos, i el contacte d’aquests
delegats amb el departament
el nombre de centres de menors
oberts el 2017 i el 2018 i el nombre
de places

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la responsable de polítiques
d'infància a Catalunya de Save the
Children, perquè presenti l'informe
"Sota el mateix sostre"

INFÀNCIA
Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

el deute pendent de pagament a les
entitats de la Federació d'Entitats
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència
que
gestionen
centres de menors de la Generalitat
i la data prevista per a pagar el
deute
la capacitat dels centres públics de
menors tutelats i el nombre
d'educadors que hi ha als centres
la previsió d'aplicar un protocol
sanitari per a atendre els menors
migrants desemparats
el nombre de menors sota tutela de
la Direcció General d'Atenció a la
Infància que s'han escapat dels
centres d'acollida, les actuacions
dutes a terme, els mecanismes que
s’activen davant la fuga d'un

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

les condicions laborals dels
professionals
dels
centres
dependents de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència
la Cartera de serveis socials de
Catalunya
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Democràcia i plena ciutadania:
els serveis públics, la política i les
institucions al servei de les
persones

‐
AFERS INSTITUCIONALS

Sol∙licitud de compareixença del president
de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre un eventual intent de
secessió seguint la via eslovena i sobre el
seu suport a accions de boicot

‐

‐

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐

‐

la política esportiva
la defensa del Parlament de
Catalunya i del Govern de la
Generalitat davant els intents d'ens
privats d'atribuir‐se'n les funcions i
la representació
el Pacte d'estat contra la violència
de gènere

‐

‐

Proposta de Resolució sobre:
‐

la defensa de les institucions
democràtiques
enfront
de
l'extrema dreta

‐

Sol∙licitud de sessió informativa amb:
‐

la consellera de la Presidència sobre
els vincles i les relacions de la
Generalitat amb el Consell per la
República i l'Assemblea d'Electes de
Catalunya

‐

‐
Sol∙licituds de compareixença:
‐

del president de la Comissió
Assessora sobre la Publicitat
Institucional perquè informi sobre

el grau de compliment de la Llei
18/2000, per la qual es regula la
publicitat institucional, en la
campanya
institucional
de
presentació del Consell per la
República
del president de la Comissió
Executiva del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, perquè
informi sobre els principals reptes
que afronta el Patronat
d'una representació del Consell
Assessor per a la Reforma Horària
perquè expliqui el Pacte per a la
reforma horària i l'Objectiu 2025
d’una representació del Consell
Assessor per a la Reforma Horària,
perquè presenti el dictamen del
Consell Assessor per a la Reforma
Horària sobre les conseqüències de
la supressió del canvi horari i sobre
el fus horari més beneficiós
del delegat del Govern de la
Generalitat a Madrid, perquè
informi sobre les activitats i els
projectes de la Delegació
del director de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà, perquè
informi sobre les activitats i els
projectes de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà
del viceconseller de la Presidència
per
al
Desplegament
de
l'Autogovern, perquè informi sobre
el desenvolupament dels principals
reptes de la Presidència per al
Desplegament de l'Autogovern i la
planificació de les seves activitats
del secretari d'Administracions
Locals i de Relacions amb l'Aran
perquè informi sobre les activitats i
els projectes de la Secretaria
de la directora dels Serveis
Territorials del Departament de la
Presidència a Barcelona, perquè
informi sobre les principals
actuacions i els reptes d'aquests
serveis territorials
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

del director dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a
Girona, perquè informi sobre les
principals actuacions i els reptes
d'aquests serveis territorials
de la directora dels Serveis
Territorials del Departament de la
Presidència a Lleida, perquè informi
sobre les principals actuacions i els
reptes d'aquests serveis territorials
del director dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a
Tarragona, perquè informi sobre les
principals actuacions i els reptes
d'aquests serveis territorials
de la directora dels Serveis
Territorials del Departament de la
Presidència a les Terres de l'Ebre,
perquè informi sobre les principals
actuacions i els reptes d'aquests
serveis territorials
de la directora dels Serveis
Territorials del Departament de la
Presidència a la Catalunya Central,
perquè informi sobre les principals
actuacions i els reptes d'aquests
serveis territorials
d'una representació del Col∙legi de
Professionals de l'Activitat Física i
de l'Esport de Catalunya perquè
informi sobre la situació del sector i
de la futura llei de l'esport de
Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
‐

el cost total de la campanya
institucional de presentació del
Consell per la República en què
s'emmarca el vídeo titulat "De l'1‐O
al Consell per la República"; la
compatibilitat d’aquest vídeo amb
la Llei 18/2000, per la qual es regula
la publicitat institucional; la relació
de mitjans de comunicació o xarxes
socials en què s'ha inserit publicitat
d’aquesta; si s'ha consultat la
Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional amb relació

‐

‐

‐

‐

‐

a la campanya i el cost total de
l'acte de presentació del Consell per
la República celebrat al Saló de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat el
29 d'octubre de 2018
la data i el mecanisme de creació de
l'assemblea de càrrecs electes; el
seu encaix normatiu, la naturalesa,
l'àmbit d'actuació, la composició,
les funcions i els mecanismes de
funcionament; el cost de la posada
en marxa i les fonts de finançament;
i sobre l'atribució de funcions del
Parlament a una assemblea de
càrrecs electes
la data i el mecanisme de creació
del Consell per la República; el seu
encaix normatiu, la naturalesa,
l'àmbit d'actuació, la composició,
les funcions i els mecanismes de
funcionament; el cost de la posada
en marxa i les fonts de finançament;
l'atribució al Consell per la
República de funcions executives o
potestats
reglamentàries
reservades al Govern
la
potencial
creació
d'una
associació
autoanomenada
"assemblea d'electes"; la relació
institucional que establiria amb
aquesta associació; si defensarà la
posició institucional del Parlament
davant de l’associació "assemblea
d'electes"
la
potencial
creació
d'una
associació que s'autoanomeni
"consell per la república"; la relació
institucional i la col∙laboració que
establiria amb aquesta associació;
si defensarà la seva posició
institucional
davant
aquesta
associació; la naturalesa jurídica; si
existeix cap conveni amb el Consell
per la República i els criteris en què
s'ha basat per a prestar assistència
al Consell per la República
la
naturalesa
jurídica
de
l'Assemblea d'Electes de Catalunya;
el marc de relacions que té; si
9
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‐

existeix
cap
conveni
de
col∙laboració; els criteris en què s'ha
basat per a prestar assistència a
l'Assemblea d'Electes de Catalunya
el
nombre
de
mandataris
internacionals que han donat
resposta a la carta que el president
de la Generalitat va enviar al
president del Govern d'Espanya
amb
còpia
a
mandataris
internacionals on li reclamava
l'autorització d'una mediació sense
precondicions

ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Propostes d’audiència en comissió:
‐

‐

Propostes de Resolució:
‐

‐
‐
‐

‐

de suport a les dones afectades per
esterilitzacions forçades al Perú,
presentada
amb
JxC,
ERC,
Catalunya en Comú, CUP
sobre les víctimes de desaparició
forçosa a Mèxic
de rebuig a la detenció d'estudiants
marxistes i de sindicalistes a la Xina
sobre el Programa de protecció de
defensors i defensores dels drets
humans
sobre el garantiment de la
destinació del 0,7% dels ingressos
propis no condicionats a polítiques
públiques
de
cooperació
internacional, presentada amb
Catalunya en Comú Podem i CUP

CCMA
Proposició de llei:
‐

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la secretària d'Acció Exterior i de
la Unió Europea perquè informi
sobre el Pla Europa

del director de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'una representació de
Transparència Internacional, del
fiscal superior de Catalunya, del
president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d'una
representació de Foment del
Treball, de Pimec, de la Federació
de Municipis de Catalunya, de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, de la degana del
Col∙legi
de
l'Advocacia
de
Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de lluita contra la
corrupció
i
protecció
dels
denunciants
del director de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'una representació de
Transparència Internacional, del
fiscal superior de Catalunya, del
president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d'una
representació de Foment del
Treball, de Pimec, de la Federació
de Municipis de Catalunya, de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, de la degana del
Col∙legi
de
l'Advocacia
de
Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l'àmbit
competencial de la Generalitat

de modificació parcial
2/2000, del 4 de maig,
de l’Audiovisual de
presentada per tots
parlamentaris

de la Llei
del Consell
Catalunya,
els grups
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Preguntes orals en comissió sobre:
‐
‐

el tractament de les entrevistes als
canals de la televisió pública
els motius de la situació de les
audiències als canals de la
Corporació i les propostes per a
millorar les audiències

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

del director del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació perquè informi sobre
l'escorcoll ordenat en el marc de les
actuacions judicials per a investigar
la presumpta contractació irregular
de serveis informàtics per un ex‐alt
càrrec de la Generalitat
d'una representació dels autors de
l'informe de l'Observatori de la
Pimec "Connectivitat als polígons
industrials de Catalunya" perquè el
presentin

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐

la funció pública

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

el garantiment de la cobertura
mòbil de qualitat a l'Alt Pirineu i
Aran
les actualitzacions de les causes
mèdiques d'exclusió en l'accés a les
ofertes públiques d'ocupació

Sol∙licituds de sessió informativa amb:
‐

‐

el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els
motius i la justificació de la
proposta de retorn de les pagues
del 2013 i el 2014 i de la resta de
drets suspesos als treballadors
públics
el conseller de Polítiques Digitals i
Administració
Pública
sobre
l'escorcoll ordenat en el marc de les
actuacions judicials per a investigar
la presumpta contractació irregular
de serveis informàtics per un ex‐alt
càrrec de la Generalitat

INTERIOR

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐

la situació dels cossos de mossos
d'esquadra i bombers

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la situació del Cos de Mossos
d'Esquadra

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

els motius del viatge de tres
membres de la Comissaria General
d'Informació del Cos de Mossos
d'Esquadra que van viatjar a
Washington del 12 al 16 de juny de
2017, el rang, les persones amb què
van mantenir contactes, l'ús que
s’ha fet de la informació
aconseguida i si es va compartir
amb altres cossos i forces de
seguretat
els motius del viatge d’un membre
del Cos de Mossos d'Esquadra que
va viatjar a Wiesbaden del 26 al 28
d'abril de 2017, el rang, les
persones amb què va mantenir
11
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‐

‐
‐

contactes, l'ús que s’ha fet de la
informació aconseguida i si es va
compartir amb altres cossos i forces
de seguretat,
el nombre d'efectius de la
comissaria dels Mossos d'Esquadra
de Sant Vicenç dels Horts i els que
hauria de tenir per ràtio d'habitants
el nombre de cadàvers sense
identificar que hi ha a Catalunya
les solucions previstes per a la
insuficiència en la prestació del
servei de patrullatge preventiu i
ordinari dels Mossos d'Esquadra a
Canovelles,
la
previsió
d'incrementar el nombre d'efectius
dels Mossos d'Esquadra i sobre la
previsió d'obrir noves comissaries a
l'àrea bàsica policial de Granollers

Sol∙licitud de sessió informativa amb:
‐

el conseller d'Interior sobre la
informació que ha pogut donar a la
consellera de Cultura per una
investigació judicial

JUSTÍCIA

Proposta de Resolució sobre:
‐

una estratègia catalana davant la
desaparició forçada de menors

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del president de l'Audiència
Provincial de Tarragona perquè
informi sobre la situació de les seus
judicials de Tarragona

Propostes d’audiència en comissió:
‐

‐

d'una representació del Col∙legi de
Notaris de Catalunya; del Consell
dels Il∙lustres Col∙legis d'Advocats
de Catalunya; del delegat territorial
a Catalunya de l'Organització
Nacional de Cecs Espanyols; del
president de la Federació de
Persones Sordes de Catalunya, amb
relació al Projecte de llei de
modificació del llibre quart del Codi
civil de Catalunya per tal de garantir
la igualtat de drets i la no
discriminació de les persones amb
discapacitat sensorial
d’un representant del Consell de
Participació
del
Memorial
Democràtic i del Comitè Tècnic per
a la Recuperació i la Identificació de
Persones Desaparegudes durant la
Guerra Civil i la Dictadura
Franquista en representació de la
Federació
de Municipis de
Catalunya; d’un membre de la Junta
de
Govern
del
Memorial
Democràtic en representació del
Parlament; de membres del Consell
de Participació del Memorial
Democràtic en representació de la
Unió General de Treballadors de
Catalunya, en representació de la
Fundació Cipriano García ‐
Comissions Obreres de Catalunya, i
en representació de "Lo Riu"
Associació per l'Estudi del Patrimoni
Arqueològic i Històric de les Terres
de l'Ebre; del president de la
Societat Catalana d'Estudis Jurídics,
portaveu de la Comissió de la
Dignitat i membre del Consell
Assessor del Memorial Democràtic;
del president de l'Associació
Catalana d'Expressos Polítics del
Franquisme, president del Consell
de Participació del Memorial
Democràtic i membre del Memorial
Democràtic dels Treballadors de
Seat; d’un representant de l'Amical
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de Mauthausen, estudiosa dels
camps nazis i de les víctimes de
nazisme d'Espanya; d’un exmembre
del grup d'experts encarregats de
les fosses comunes i la identificació
de les víctimes en el sumari contra
els crims del franquisme seguit a
l'Audiència Nacional; del president
de l'Associació per a la Recuperació
de la Memòria Històrica de
Catalunya; d’un exrepresentant de
la Coordinadora de Centres
d'Estudis de Parla Catalana al
Consell de
Participació del
Memorial
Democràtic;
d'una
representació
de
l'Associació
AltraItàlia, de l'Associació Amical de
Catalunya d'Antics Guerrillers
Espanyols a França, de l'Amical de
Ravensbrück,
de
l'Associació
Catalana d'ExPresos Polítics del
Franquisme,
de
l'Associació
d'Aviadors de la República, de
l'Associació Homenatge, creadora
del web Enrecuerdode, de
l'Associació de Perjudicats per la
Confiscació del Govern, de la
Fundació Andreu Nin, de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia,
de la Fundació Pere Ardiaca, d'una
representació
del
Memorial
Democràtic dels Treballadors de
Seat, d'una representació de
l'Associació Triangle Blau, d'una
representació
del
Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla
de l'Ebre, del Consorci del Museu
Memorial de l'Exili; del president de
l'Associació
proMemòria
als
Immolats per la Llibertat a
Catalunya; del comissionat de
Programes de Memòria de
l'Ajuntament de Barcelona; del
director de l'European Observatory
on Memories de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de memòria
democràtica de Catalunya

IGUALTAT DE LES PERSONES
Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

la lluita contra el tràfic d'éssers
humans amb finalitats d'explotació
sexual
el tractament de la violència
masclista en els mitjans de
comunicació

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

d’una consellera del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, perquè
informi sobre el tractament de la
violència masclista als mitjans de
comunicació
d’una consellera del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, perquè
informi sobre la representació de
les dones als mitjans audiovisuals

JOVENTUT
Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

els motius pels quals l'Observatori
Català de la Joventut no ha fet cap
enquesta de participació i política
dels joves del 2011 ençà
els motius pels quals l'Observatori
Català de la Joventut no ha fet
l'informe sobre l'estat de la
joventut corresponent al 2017

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

d'una
representació
dels
encarregats d'elaborar l'Enquesta a
la joventut de Catalunya del 2017
perquè presenti l'Enquesta
d'una representació del grup que ha
elaborat la publicació "L'emigrant
2.0, una anàlisi de l'emigració
juvenil" perquè presenti aquesta
publicació
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