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Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

Sol∙licituds de compareixença:
TREBALL

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐
‐
‐

el Centre de Formació Professional
d'Automoció de Catalunya
la devolució de les pagues extres
dels treballadors públics
el millorament de les condicions de
treball de les cambreres de pis
la convocatòria de subvencions per
al millorament dels habitatges

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

l'increment interanual de la
desocupació a Lleida, les accions
previstes per a compensar‐ho, la
davallada demogràfica i de renda
per càpita als territoris de Lleida, el
Pirineu i Aran, i la recuperació del
nivell d'inversió pública
el motiu pel qual només poden
optar al Premi Joventut treballs
escrits en català, el nombre
d'alumnes que no s'han pogut
presentar al premi per haver fet la
tesi doctoral en castellà o en anglès,
les queixes rebudes pels requisits
del 2016 ençà, i la participació de la
Secretaria d'Universitats i Recerca
en la definició del Premi Joventut
el nombre d'inspeccions de treball a
les granges d'Osona, Pla d’Urgell, la
Segarra, Bages, la Selva, la Garrotxa,
Gironès, i l’Alt Empordà entre el
2014 i el 2017

‐

‐

‐

TERRITORI I MEDI AMBIENT
Proposició de llei de protecció d'oliveres
monumentals
Interpel∙lació i moció al ple sobre:
‐
‐

la transició energètica
les infraestructures que són
competència de la Generalitat

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
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de la directora general del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya
perquè informi sobre les actuacions
previstes del Servei
de la directora general de la
Inspecció de Treball perquè informi
sobre les actuacions previstes de la
Inspecció de Treball
de la directora del Centre de
Formació
Professional
de
l'Automoció de Martorell perquè
informi sobre la situació del Centre

la velocitat variable a la zona nord
de Barcelona
la contaminació sonora als barris de
Ciutat Meridiana, Torre Baró i
Vallbona de Barcelona
la C‐1415b al pas per Santa Eulàlia
de Ronçana
la connexió entre les carreteres C‐
17 i C‐25
la mobilitat i la zona tarifària a
Mataró
l'abocador de Fígols
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‐

‐

el millorament del servei de
transport públic a Vallirana
Proposta de resolució sobre la
constitució d’un grup de treball sobre
la gestió i el finançament del sistema
de vies de transport per carretera
d’altes prestacions, presentada per
tots els grups parlamentaris

‐
‐
‐

‐
Preguntes orals en comissió sobre:
‐

‐

‐

‐

les mesures per a desviar el trànsit
de la carretera B‐500 fora del centre
urbà de Sant Fost de Campsentelles
les raons per les quals es va
introduir publicitat sobre l'activitat
"Cims per la llibertat" en la
informació de les xarxes socials del
Meteocat el 13 d'octubre de 2018,
si el conseller de Territori va
autoritzar‐la i si autoritzarà
publicitat de qualsevol acte públic a
partir d'ara, i si el Meteocat
patrocina activitats socials o
polítiques o ha inclòs informació
meteorològica en altres actes
socials o polítics
les raons per les quals s'ha posposat
l'entrada en funcionament de la T‐
Mobilitat
les tasques de reconeixement i
inspecció
dels
vagons
de
Ferrocarrils de la Generalitat per a
determinar la presència d'amiant
en la pintura,
el protocol
d’identificació i retirada d’amiant, i
el protocol d'actuació i les mesures
de salut laboral amb relació a la
presència d'amiant a Ferrocarrils de
la Generalitat

‐

‐

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

el nombre de contractes de lloguer
registrats a l'Incasòl per entitats
financeres o grans tenidors
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‐

els immobles que han tributat per
l'impost de pisos buits
l'aprovació de la nova llei de la
muntanya
el projecte de millorament de la
carretera del port de Comiols, al
Pallars Jussà
la partida econòmica i les accions
destinades a promocionar i
gestionar el Parc Natural del Cadí‐
Moixeró i el Parc Natural de l'Alt
Pirineu el 2010 i en el període
2015‐2018
la previsió pressupostària per al
millorament
de
camins
al
Barcelonès, Vallès Occidental, Baix
Llobregat,
Maresme,
Vallès
Oriental,
Tarragonès,
Segrià,
Gironès, Baix Camp, Bages, la Selva,
Osona, Garraf, Alt Empordà, Baix
Empordà, Anoia, Alt Penedès, Baix
Penedès, Baix Ebre, Montsià, la
Garrotxa, Alt Camp, Berguedà, la
Noguera, Pla d'Urgell, l'Urgell, Pla
de l'Estany, Ripollès, la Segarra,
Ribera d'Ebre, Alt Urgell, Conca de
Barberà, les Garrigues, la Cerdanya,
Solsonès, Pallars Jussà, Moianès,
Terra Alta, Aran, Priorat, Pallars
Sobirà i l'Alta Ribagorça
els recursos econòmics destinats a
pal∙liar els efectes de la pobresa
energètica, el nombre de famílies
que s'han acollit als ajuts, i les
subvencions
atorgades
als
ajuntaments
i
els
consells
comarcals per a pal∙liar els
problemes derivats de la pobresa
energètica el 2017
els pagaments de factures a les
empreses subministradores de
llum, gas i aigua per impagament
dels usuaris el 2017
les raons per les quals s'ha posposat
l'entrada en funcionament de la T‐
Mobilitat

2

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 2
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (26‐06‐18 A 26‐10‐18)

les tasques de reconeixement i
inspecció
dels
vagons
de
Ferrocarrils de la Generalitat per a
determinar la presència d'amiant
en la pintura,
el protocol
d’identificació i retirada d’amiant i
el protocol d'actuació i les mesures
de salut laboral amb relació a la
presència d'amiant a Ferrocarrils de
la Generalitat

AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALMENTACIÓ

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

el cranc blau
el sector lleter

Preguntes per escrit sobre:
Sol∙licitud de compareixença:
‐

d'una
representació
de
l'organització no governamental
Retorna perquè informi sobre el
sistema de dipòsit d'envasos

‐
‐

‐
ECONOMIA I HISENDA

Proposta de Resolució sobre:
‐

la inversió pendent del Fòrum
Judicial de Tarragona

‐
‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

la comissió per a estudiar el
finançament del Fòrum Judicial de
Tarragona i la inversió programada

‐

‐
Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda
sobre els motius pels quals el
Govern no va participar en la reunió
del Consell de Política Fiscal i
Financera del 19 de juliol de 2018
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‐

l'aplicació del nou decret de
dejeccions ramaderes
la partida econòmica i les accions
destinades a lluitar contra la plaga
de la processionària el 2010 i en el
període 2015‐2018
el nombre d'atacs d’animals
salvatges a la ramaderia registrats
en el període 2010‐2018 i el
nombre d'indemnitzacions per
aquests atacs pendents de
pagament
les mesures previstes per a
potenciar el sector del conill
el pagament de les indemnitzacions
compensatòries de muntanya del
2014 i el 2015 als ramaders del
Pirineu
la
previsió
d'impulsar
el
millorament del rec de la conca de
Tremp
l'estat de les obres de millorament
del regadiu de Valls
l'impuls de mesures de suport al
sector de la fruita; les accions de
suport per a instal∙lar xarxes
antipedra
o
contractar
assegurances agràries; les mesures
per a evitar l'abús de poder de
distribuïdors o comercialitzadors;
les accions per a millorar o garantir
el compliment de la Llei de la
cadena alimentària
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‐

‐

‐

‐

‐

la valoració dels danys en el sector
de la fruita al Segrià i les Garrigues
per la pedregada del 4 de setembre
de 2018
les accions per a controlar o
eliminar l'eruga asiàtica, les zones
afectades i el pressupost destinat
l'import i els motius de la fallida de
la secció de crèdit de la Cooperativa
de l'Aleixar, el garantiment dels
dipòsits i la coordinació amb les
altres administracions per a donar
resposta a la situació
les mesures per a eradicar el cranc
blau,
l’assignació
econòmica
prevista, les zones més afectades,
els estudis científics per a trobar
solucions efectives contra la plaga,
els efectes negatius en els
ecosistemes, i les reunions de
coordinació
entre
les
administracions i els sectors
afectats pel cranc blau
els motius pels quals no pagarà a
l'octubre l'avançament dels ajuts de
la política agrària comuna del
primer pilar i el perjudici econòmic i
financer que comporta per al sector
agrari el retard en el cobrament
dels ajuts de la PAC, el nombre
d'explotacions que no rebran el
50% del primer pilar per a l'octubre,
l'impuls de mesures extraordinàries
per a compensar els problemes
financers ocasionats pel retard en el
cobrament i la convocatòria de la
taula sectorial per a donar
explicacions a les organitzacions
agràries

Sol∙licituds de compareixença:
‐

del director general d'Alimentació,
Qualitat
i
Indústries
Agroalimentàries perquè informi
sobre les mesures adoptades per a
fer front a la crisi de preus del sector
de la fruita dolça
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‐

‐

‐

‐

del president de la Federació de
Productors de Mol∙luscos del Delta
de l’Ebre perquè informi sobre els
projectes i els problemes del sector
del director general de Pesca i Afers
Marítims perquè informi sobre les
actuacions per a resoldre els
problemes derivats del tancament
de les badies del Fangar i els Alfacs,
i sobre la crisi del peix blau
del director de la Fundació Món
Rural perquè presenti l'informe de
l'Observatori del Món Rural
corresponent al 2017, presentada
per tots els grups parlamentaris
d'una representació de la Federació
Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors perquè informi sobre la
tasca de les confraries de pescadors
i els reptes i les dificultats del sector

EMPRESA I CONEIXEMENT

Pregunta oral al ple sobre:
‐

la recerca

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐

les polítiques de suport a l'empresa

Proposta de Resolució sobre:
‐

l'extensió dels contractes
Programa Beatriu de Pinós

del
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Preguntes orals en comissió sobre:
‐

‐

‐

‐

‐

el nombre de reunions fetes per a
aconseguir l'objectiu marcat en la
Resolució 111/XI, sobre els
mecanismes de transparència,
participació, coresponsabilitat i
informació interna dels centres de
recerca i els parcs científics, els seus
resultats, i la voluntat de
compliment d’aquesta Resolució
la posada en marxa dels
mecanismes per a elaborar el
conveni sectorial en l'àmbit de la
recerca
els motius pels quals no s'han
renovat els contractes Beatriu de
Pinós, les conseqüències de la
suspensió dels contractes en els
investigadors afectats i les
demandes
dels
investigadors
afectats
si la generació de coneixement i les
polítiques
de
recerca
són
prioritàries
els motius pels quals s'ha retirat del
decret de preus una bonificació en
els graus d'enginyeria i perquè no
s'ha informat els col∙lectius afectats

‐

del Pla estratègic de recerca i
innovació en salut per al 2019
el motiu pel qual no s'han prorrogat
les beques Beatriu de Pinós fins al
2019 i si s'hauria pogut emprar per
a aprovar l'import de les beques
Beatriu de Pinós el mateix
mecanisme emprat en el Pla
estratègic de recerca innovació en
salut per al 2019

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

‐

del director general de Turisme
perquè informi sobre els objectius i
les novetats del decret de turisme
del director general de Turisme
perquè faci balanç de la temporada
d'estiu del 2018
del secretari d'Universitat i Recerca
perquè informi sobre les línies
prioritàries en l'àmbit universitari,
de recerca i innovació, de la
Secretaria d'Universitats i Recerca
de la directora general d'Indústria
perquè informi sobre el balanç del
primer any del Pacte Nacional per a
la Indústria

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

les gestions i els encàrrecs fets per
a elaborar el conveni sectorial en
l'àmbit de la recerca del maig del
2016 ençà
el nombre de reunions fetes per a
aconseguir
l'objectiu
de
la
Resolució 111/XI, sobre els
mecanismes de transparència,
participació, coresponsabilitat i
informació interna dels centres de
recerca i els parcs científics, i els
motius pels que no s’ha assolit
aquest objectiu
el mecanisme per a aprovar l'import
de la convocatòria de subvencions

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de resolució sobre:
‐

‐

‐

l’Informe de fiscalització 5/2017,
sobre l’Institut Català de Finances,
corresponent al 2011
l’Informe de fiscalització 6/2017,
sobre el Consorci de Serveis Socials
de Barcelona, corresponent al 2014
l’Informe de fiscalització 8/2017,
sobre l’Institut Català del Sòl,
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

corresponent als exercicis del 2010
al 2013
l’Informe de fiscalització 9/2017,
sobre el Centre d’Alt Rendiment
Esportiu, corresponent al 2015
l’Informe de fiscalització 10/2017,
sobre l’anàlisi dels comptes de les
empreses públiques, els consorcis,
les fundacions i les entitats
autònomes no administratives de la
Generalitat
de
Catalunya,
corresponent als exercicis 2013 i
2014
l’Informe de fiscalització 13/2017,
sobre el Centre d’Atenció i Gestió
de Trucades d’Urgència 112
Catalunya,
corresponent
als
exercicis 2014 i 2015
l’Informe de fiscalització 16/2017,
sobre l’Institut Català d’Oncologia,
corresponent als exercicis 2011‐
2014
l’Informe de fiscalització 18/2017,
sobre Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya, corresponent als
exercicis 2011‐2014
l’Informe de fiscalització 21/2017,
sobre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, corresponent al 2012 i el
2013
el Compte general de la Generalitat
corresponent al 2015

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i

‐

reducció de les desigualtats

ENSENYAMENT

Pregunta oral al ple sobre:
‐

la segregació escolar

Interpel∙lació i moció al ple sobre:
‐

la igualtat d'oportunitats en el
temps educatiu

Propostes de resolució sobre:
‐

‐
‐

‐

‐

la construcció d'un gimnàs i una sala
d'usos múltiples a l'Escola Splai, de
Barcelona
les obres d'ampliació de l'Institut
Voltrera, d'Abrera
la transferència de la titularitat de
l'Escola d'Educació Especial Virolai,
de Cornellà de Llobregat
la presència de la filosofia en
l'ensenyament, presentada per tots
els grups parlamentaris
la construcció del nou edifici de
l'Institut Bruguers, a Gavà

Preguntes per escrit sobre:
‐

la redacció del protocol sobre el
trastorn específic del llenguatge, les
actuacions per a detectar‐lo i per a
garantir que els alumnes amb
aquest trastorn no relacionin llurs
dificultats amb el fracàs escolar, i
l'aplicació del protocol Prodiscat

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

‐

‐

‐

‐

el nombre de docents de primària
contractats al Barcelonès, Baix
Llobregat,
Maresme,
Vallès
Oriental,
Tarragonès,
Segrià,
Gironès, Baix Camp, Bages, la Selva,
Osona, Garraf, Alt Empordà, Baix
Empordà, l'Anoia, Alt Penedès, Baix
Penedès, Baix Ebre, Montsià, la
Garrotxa, Alt Camp, Berguedà, la
Noguera, Pla d'Urgell, l'Urgell, Pla
de l'Estany, Ripollès, la Segarra,
Ribera d'Ebre, Alt Urgell, Conca de
Barberà, les Garrigues, la Cerdanya,
Solsonès, Pallars Jussà, Moianès,
Terra Alta, Aran, Priorat, Pallars
Sobirà i a l'Alta Ribagorça el 2010 i
del 2015 ençà
la previsió d'incrementar el nombre
de places públiques en escoles de
proximitat sense incrementar les
ràtios per al curs 2019‐2020
la previsió de construir centres
d'ensenyament públics de primària
i de secundària i el cost d'adquirir
solars en municipis amb problemes
de places d'ensenyament públiques
la previsió de convertir centres
d'educació de primària i de
secundària concertats en centres
de titularitat pública, el cost previst
i la predisposició dels centres
concertats a ésser convertits en
públics
el
nombre
de
centres
d'ensenyament concertats amb
problemes econòmics o amb una
demanda escassa de matrícula i el
pla de futur per als professors dels
centres d'ensenyament concertats
que poden passar a ésser de
titularitat pública
el
nombre
de
places
d'ensenyament públiques que
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

preveu d'incrementar per al curs
2018‐2019 a Barcelona i Badalona
l'estat del conveni de col∙laboració
entre
el
Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament de
Cornellà per a la creació de l'Oficina
Municipal d'Escolarització, i la
dotació
econòmica
i
de
professionals prevista
les accions per a resoldre els
problemes de transport escolar de
Lluçars, a Vilanova de Meià i els
contactes
mantinguts
amb
l'Ajuntament de Vilanova de Meià,
el Consell Comarcal de la Noguera i
la família de Lluçars
les accions per a potenciar l'escola
rural i l'accés dels pobles menys
poblats als serveis bàsics
les
inspeccions
del
desenvolupament dels programes
subvencionats que ha fet el
Departament d'Ensenyament en el
període 2015‐2017
els ajuts per a infants i famílies en
situació
socioeconòmica
desfavorida que ha tramitat el
Departament d'Ensenyament com a
ajuts als centres i els criteris seguits
el motiu pel qual el Departament
d'Ensenyament va tramitar com a
subvencions directes aportacions a
escoles de música i d'art,
conservatoris i l'Abadia de
Montserrat el 2015
el motiu pel qual el 2015 es van
atorgar subvencions a llars d'infants
per a disminuir les quotes pagades
per les famílies el curs 2013‐2014, i
els criteris aplicats

‐

‐

‐

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
‐
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la política sanitària

Propostes de resolució sobre:
‐
‐

Sol∙licituds de compareixença:
del president del Consell Català de
Formació Professional perquè
informi sobre la situació de la
formació professional

amb el conseller d'Ensenyament
sobre l'inici del curs escolar 2018‐
2019

SALUT

‐
‐

d’una representació de l’aliança
Educació 360 ‐ Educació a Temps
Complet perquè informi sobre la
iniciativa que impulsa, presentada
per tots els grups parlamentaris
del director general de Centres
Públics perquè informi sobre
l'impacte de la jornada compactada
en els centres que han participat en
el pla pilot de la jornada escolar
intensiva a primària
d'una representació de la Fundació
del Món Rural perquè informi sobre
la situació de l'escola rural,
presentada per tots els grups
parlamentaris

‐

el servei de pediatria del CAP La
Sagrera, de Barcelona
la introducció de la perspectiva de
gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris
el garantiment dels drets dels
ciutadans atesos als centres
d'urgències d'atenció primària
la recuperació dels serveis de salut
del CAP Vallirana, presentada amb
Cs

‐
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‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

la construcció d'un nou centre
d'atenció primària al barri de Can
Clota, d'Esplugues de Llobregat
el
restabliment
del
servei
d'urgències de vint‐i‐quatre hores i
del servei de farmàcia de guàrdia
nocturna a Sant Feliu de Llobregat
l'ampliació del CAP Sant Just
Desvern
la pèrdua de serveis assistencials de
primària i d'especialistes al CUAP El
Serral, de Sant Vicenç dels Horts
els serveis d'atenció primària a
Gavà
la construcció del CAP Gavà 3
l'atenció
sanitària
a
l'Àrea
Metropolitana Nord de Barcelona
l'augment de llits d'aguts al Vallès
Oriental
l'equiparació retributiva entre els
professionals de l'Institut Català de
la Salut i els dels centres sanitaris
del Siscat
el pagament del complement a la
pensió dels professionals sanitaris
de l'Institut Català de la Salut
prejubilats abans de l'1 d'abril de
2005
els programes de prevenció
específics per al càncer de cap i coll
l'obertura del nou consultori mèdic
de la Canonja
l'atenció sanitària a Castellví de
Rosanes
el millorament de les condicions
dels professionals de la Xarxa Santa
Tecla
la reducció de la llista d'espera dels
pacients pendents d'operació per
obesitat mòrbida
la incorporació de la profilaxi
preexposició al sistema sanitari

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera de Salut sobre el
pla de xoc per a recuperar la
despesa sanitària per càpita i els
nivells de serveis i de qualitat en
l'assistència sanitària pública

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del president de la Junta Provincial
de Lleida de l'Associació Espanyola
contra el Càncer perquè informi
sobre el projecte de colònies per a
infants amb càncer a Aran

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

el nombre de llits i de sales
d’operacions que l'Hospital Parc
Taulí de Sabadell, ha tancat aquest
estiu, les derivacions a altres
hospitals pel tancament, les
repercussions per als ciutadans, i el
pla d'acció de reducció de plantilles,
horaris i activitats de l'hospital per a
aquest estiu
les aportacions a la Fundació Sant
Hospital de la Seu d'Urgell i a
l’Hospital de Tremp en el període
2007‐2018
la plantilla de metges i infermers de
l'Institut Català de la Salut i el Siscat
a les Garrigues, l'Urgell, Segrià, Pla
d'Urgell, Noguera, la Segarra,
Solsonès, Pallars Jussà, Alt Urgell,
Berguedà, la Cerdanya, Pallars
Sobirà, l'Alta Ribagorça i Aran
els motius del tancament de
l'accelerador lineal de l'Hospital
Sant Joan, de Reus, l’estalvi
econòmic que comporta, la data
prevista per a reobrir‐lo, el nombre
de pacients afectats, el centre
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‐

‐

‐

‐

sanitari al qual es deriven, la solució
per a fer disminuir la llista d'espera
creada per aquest tancament i el
possible deteriorament de l'atenció
oncològica a Tarragona pel
tancament de l'accelerador
el nombre d'acceleradors lineals en
funcionament a la província de
Tarragona, el nombre de pacients a
què donen servei, la ràtio de
pacients recomanada per a cada
accelerador lineal i l'increment de la
ràtio de pacients per accelerador
lineal arran del tancament de
l'accelerador lineal de l'Hospital
Sant Joan, de Reus
la fuga de metges de Lleida, el
Pirineu
i
Aran;
l’aprovació
d’incentius econòmics per als
metges dels centres d'atenció
primària de la província de Lleida i
per a rescabalar‐los de la falta de
grans centres mèdics que els
facilitin la carrera professional i per
a garantir la millor formació
continuada
als
professionals
sanitaris que treballen en zones
rurals; i
les mesures per a
compensar
els
sobrecostos
d'habitatge i desplaçaments dels
metges que han d'anar a treballar a
pobles allunyats de les capitals
els motius pels quals s'han aturat
les obres d'ampliació de les
urgències de l'Hospital Parc Taulí,
de Sabadell; la data prevista per a
reprendre‐les; les mesures per a
descongestionar les urgències i el
calendari previst per a la finalització
de les obres
la data prevista per a aplicar la
disposició addicional setena de la
Llei 9/2017, d'universalització de
l'assistència sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei
Català de la Salut

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

‐

‐

‐

el nombre de professionals sanitaris
jubilats abans de l'1 d'abril de 2005
que no han cobrat el complement
de la pensió
la definició de grups de risc per a la
campanya de vacunació contra la
grip, les accions previstes per a
fomentar la vacunació antigripal, la
previsió d'incrementar la vacunació
entre els professionals sanitaris, i la
previsió de fer servir vacunes
tetravalents contra la grip per a les
persones majors de seixanta‐quatre
anys
els
serveis
d'atenció
als
universitaris amb problemes de
salut mental i la necessitat d'un pla
especial
les mesures adoptades per
l'Agència de Salut Pública de
Catalunya
arran
del
brot
d'impetigen detectat a diferents
centres escolars de Barcelona, el
seguiment, el nombre de casos
detectats des del setembre, les
mesures preses pel Servei de
Vigilància
Epidemiològica
de
Barcelona
i
els
controls
epidemiològics fets

CULTURA

Proposta de resolució sobre:
‐

el fons de l'editorial Anagrama

Preguntes orals en comissió:
‐

les raons per les quals la consellera
de Cultura no va assistir al
lliurament del premi Planeta 2018
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Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

‐

el programa d'actuació i la situació
actual del projecte Patrimoni
d'Editors i Editats de Catalunya
les gestions efectuades perquè el
fons de l'editorial Anagrama
romangui a Catalunya
la publicació del dietari de
l'escriptora Maria Aurèlia Capmany
en el marc de commemoració de
l'Any Maria Aurèlia Capmany
els objectius i el nomenament del
director del Programa per al
desenvolupament de projectes
culturals d'àmbit internacional i els
projectes d'actuació per al 2018
el cost i les raons per a impulsar
l'exposició "55 urnes per la
llibertat"

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

residència per a gent gran Sabadell
Parc Central
l'actualització de la guia de
prestacions i serveis a les famílies
la gestió de les residències Bertran i
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i
Aunós i Alchemika, de Barcelona
l'aprovació del reglament de la Llei
13/2014, d'accessibilitat
la construcció de la Residència Ca
n'Oliveres, a Esplugues de Llobregat
la convocatòria del Consell Social de
la Llengua de Signes Catalana
les residències de referència per a
persones grans sordes
les activitats gratuïtes per a la gent
gran a Vallirana

Preguntes per escrit sobre:
Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera de Cultura sobre
les raons per les quals el 5 d'octubre
de 2018 es va donar ordre de
suspendre les despeses als centres
de cultura amb efectes immediats

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

‐

‐

‐

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

les polítiques dirigides al col∙lectiu
LGTBI

Propostes de resolució sobre:
‐
‐

el sector d'atenció a la gent gran
la licitació de les obres de
construcció del centre de dia i

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

el nombre de places públiques,
concertades i col∙laborades de
residència per a la gent gran a les
províncies de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona
els membres i les reunions de la
Comissió Interdepartamental per a
l'Impuls de la Protecció Efectiva
davant els Maltractaments a Infants
i Adolescents en el període 2015‐
2018
els motius pels quals no s'han
publicat els concursos públics per a
gestionar les residències de Bertran
i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i
Aunós, i Alchemika, de Barcelona i
quina és la previsió de publicar‐los
el nombre d'inspeccions i les
mesures
adoptades
per
l'incompliment de les ràtios i per les
deficiències en l'atenció als usuaris
a les residències Bertran i Oriola,
Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i
Alchemika, de Barcelona
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‐

‐

‐

‐

El motiu pel qual hi ha menors
estrangers no acompanyats que
dormen
a
les
oficines
administratives de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència de Barcelona, les
condicions en què dormen, el
temps que fa, les actuacions per a
proveir‐los
d'un
allotjament
adequat i les accions previstes per a
evitar que es tornin a repetir
aquestes situacions
l'aprovació del decret que ha de
regular el règim sancionador de la
Llei 11/2014, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia; el nombre de sancions
aplicades per les infraccions
comeses amb relació a la Llei
11/2004
el
nombre
de
denúncies
presentades per infraccions contra
els drets de les persones lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals
i
per
accions
d'homofòbia, bifòbia i transfòbia
del 2014 ençà
els recursos econòmics que
destinarà a les polítiques LGBTI en
els pressupostos de la Generalitat i
el pressupost destinat a polítiques
LGBTI el 2016 i el 2017

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

INFÀNCIA

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

‐
Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del coordinador de Creu Roja a
Catalunya perquè presenti l’estudi
«Pobresa intermitent: entre la
recuperació i la cronificació»,
presentada per tots els grups
parlamentaris
de la síndica de greuges de
Barcelona perquè informi sobre la
situació dels menors estrangers no
acompanyats

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre el
funcionament de la renda garantida
de ciutadania

els recursos que destina als centres
per a la protecció de la infància i les
mesures educatives i de seguretat
dels mateixos; i la coordinació entre
els centres, la fiscalia de menors i
els responsables de salut mental
el nombre de denúncies per
violència registrades als centres per
a la protecció de la infància en el
període 2016‐2018
la previsió de reforçar l'equip
educatiu i d’incrementar el
personal de seguretat del Centre
Residencial d'Educació Intensiva
Can Rubió, d'Esparreguera
les situacions d'amotinament al
Centre Residencial d'Educació
Intensiva
Can
Rubió,
d'Esparreguera
l'import, les convocatòries, el nivell
d’execució de les accions i els
projectes del programa Veca el
2018, així el nombre d’infants
beneficiats

Sol∙licituds de compareixença:
‐

d'una representació del Col∙legi
d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya perquè informi sobre el
sistema de protecció a la infància
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‐

‐

de la directora general d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència perquè
informi sobre la situació dels
menors estrangers no acompanyats
de la directora general d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència perquè
informi sobre els actes de violència
juvenil ocorreguts al centre
d'acollida de menors Can Rubió,
d'Esparreguera

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR
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Democràcia i plena ciutadania:
els serveis públics, la política i les
institucions al servei de les
persones

‐

‐
AFERS INSTITUCIONALS
‐
‐

Proposició de llei de memòria
democràtica de Catalunya

‐

Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l’àmbit
competencial de la Generalitat,
presentada amb JxCat, ERc,
Catalunya en Comú i CUP

‐

‐
Moció al Ple sobre:
‐

el consens polític i social al voltant
dels grans temes de país

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

la retirada d'un monument
franquista de Montserrat
la defensa de la Generalitat i la seva
imatge corporativa

Preguntes escrites sobre:
‐

el
programa
oficial,
els
acompanyants, les despeses, la
presència de diputats del Parlament
i els grups parlamentaris que han
estat convidats a acompanyar el

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

‐

‐

president de la Generalitat en el seu
viatge a Washington
la presentació d'una proposta de
finançament del Consell General
d'Aran
la presentació d'una proposta de
sistema electoral per a la Vall
d'Aran
el protocol d'actuació davant l'ús no
autoritzat de símbols, marques o
identificacions de la Generalitat
inclosos
en
el
Programa
d'identificació visual, i el nombre
de vegades que s'ha actuat per a
prevenir l'ús no autoritzat
l'ús del nom "Generalitat de
Catalunya” per l'autoanomenat
“Govern de la República " i si el
Govern l’ha autoritzat
les actuacions previstes per a evitar
la usurpació de la denominació
"Generalitat de Catalunya" i l'ús no
autoritzat de símbols, marques o
identificacions de la Generalitat i la
previsió d'emprendre accions legals
per a combatre l'intent de
l'autoanomenat Govern de la
República Catalana d'atribuir‐se la
representació legítima de la
Generalitat
el programa i el caràcter del viatge
del president de la Generalitat a
Waterloo el 28 de juliol de 2018, els
acompanyants i el detall de les
despeses
els viatges oficials dels membres del
Govern, l’agenda, les despeses i els
acompanyants
els actes institucionals organitzats o
coorganitzats pel Govern amb
motiu de la Diada de l'Onze de
Setembre de 2018; el cost de la
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‐

‐

‐

Marxa per la Llibertat i de l’acte
celebrat a la plaça de Sant Jaume,
de Barcelona
la compatibilitat del cartell de la
Diada amb la Llei 18/2000, per la
qual es regula la publicitat
institucional
el cost de la campanya de publicitat
institucional
de
l'Onze
de
Setembre,
el
mitjans
de
comunicació en què es va inserir i la
consulta a la Comissió Assessora
sobre la Publicitat Institucional

ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

‐

de la directora del Grup de Recerca
del Laboratori de Periodisme i
Comunicació per la Ciutadania
Plural perquè informi sobre l'estat
de l'aplicació de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació
pública i bon govern, al món local
del president de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya perquè
informi sobre les tasques dutes a
terme i les accions previstes per a
fomentar l'esport escolar
del secretari general de l'Esport
perquè informi sobre els objectius
de la legislatura en matèria
d'activitat física i esport i sobre els
problemes pendents de resolució
del president de la Comissió
Assessora sobre la Publicitat
Institucional perquè informi sobre
l'acompliment de la campanya
institucional de l'Onze de Setembre

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

d'una representació del moviment
social
equatorià
Despertar
Ciudadano perquè exposi la seva
visió política i social de l'Equador,
presentada amb ERC, Catalunya en
Comú i CUP
del
director
general
de
Comunicació i portaveu del
Parlament
Europeu,
perquè
presenti el programa de treball de
l’executiu comunitari per al 2019,
presentada per tots els grups
parlamentaris

CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
‐

‐
‐
‐

‐

el compliment del llibre d'estil de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
la situació financera de la
Corporació
la situació en què es troba
actualment el contracte programa
el pluralisme a Catalunya Ràdio i a
la resta d'emissores de la
Corporació
el pluralisme a TV3 i a la resta de
canals de televisió de la Corporació
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POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

el nombre de dominis ".cat"
registrats del 2011 ençà, el
pressupost destinat i els convenis i
contractes subscrits
el calendari d'elaboració del
projecte de llei de protecció dels
drets i deures digitals dels ciutadans

Sol∙licitud de compareixença:
‐

‐

‐

de la directora general de Funció
Pública perquè informi sobre la
recuperació
de
drets
dels
treballadors públics

INTERIOR

‐

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la situació del Cos de Mossos
d'Esquadra

Proposta de Resolució sobre:
‐

la creació d'un parc de bombers al
Baix Llobregat

Preguntes per escrit sobre:
‐

els accidents de trànsit causats per
animals salvatges al Barcelonès,
Baix Llobregat, Maresme, Vallès
Oriental,
Tarragonès,
Segrià,
Gironès, Baix Camp, Bages, la Selva,

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

Osona, Garraf, Alt Empordà, Baix
Empordà, Anoia, Baix Penedès, Baix
Ebre, Alt Penedès, Montsià, la
Garrotxa, Alt Camp, Berguedà, la
Noguera, Pla d'Urgell, l’Urgell, Pla
de l'Estany, Ripollès, la Segarra,
Ribera d'Ebre, Alt Urgell, Conca de
Barberà, les Garrigues, la Cerdanya,
Solsonès, Pallars Jussà, Moianès,
Terra Alta, Aran, Priorat, Pallars
Sobirà i a l'Alta Ribagorça del 2010
ençà
la relació de viatges a l'estranger de
comandaments i agents dels
Mossos d'Esquadra durant el 2017
els dispositius de seguretat i
mesures de control desplegats pels
Mossos d'Esquadra als voltants de
la discoteca Bora Bora, de
Montornès del Vallès, i el nombre
de delictes i controls d’alcoholèmia
i drogues que han tingut lloc a les
zones dels voltants de la discoteca
la causa per la qual les pistoles
elèctriques Taser dels Mossos
d'Esquadra no tenen un sistema
automàtic d'enregistrament
i
perquè no s’ha informat el
Parlament; la formació donada als
mossos per quan les facin servir,
l'assumpció de l'incompliment de
les instruccions donades pel
Parlament per a la compra de
pistoles elèctriques Taser
el responsable de dissenyar i
aprovar el dispositiu policial
preparat per a la manifestació de l'1
d'octubre de 2018 a Barcelona, les
dades de què disposava el Cos de
Mossos d'Esquadra amb relació a
les concentracions de la Via
Laietana de Barcelona i dels
voltants del Parlament,
el
seguiment que els responsables
d'informació del Cos de Mossos
d'Esquadra van fer a les xarxes
socials de la convocatòria, si la
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‐

‐

direcció política del Cos de Mossos
d'Esquadra manté que l'operatiu
estava ben dimensionat i ajustat a
les previsions, els patrullers de
seguretat ciutadana que van arribar
al cap a les nou del vespre, el
nombre de mossos d'esquadra que
es van posar a disposició dels
comandaments en veure als mitjans
de comunicació la situació de llurs
companys en la concentració
davant del Parlament; el temps que
els comandaments operatius van
haver d'esperar per a tenir
l'autorització per a dispersar els
manifestants que volien entrar al
Parlament, si es va demanar suport
a algun cos policial de l'Estat, el
nombre de detencions fetes, els
agents ferits,
la
denegació
de
peticions
d'intervenció formulades pels
comandaments operatius sobre el
terreny amb motiu de les
manifestacions convocades entre el
29 de setembre i el 2 d'octubre de
2018, la informació prèvia relativa a
les
manifestacions
de
què
disposava la direcció política del Cos
de Mossos d'Esquadra, la manera
com es va dimensionar l'operatiu
policial, la informació donada als
comandaments responsables de
l'operatiu sobre el terreny,
l'impediment "de facto" del dret de
manifestació d'un sindicat policial
sobre la informació de què
disposava el Cos de Mossos
d'Esquadra amb relació a la
voluntat d'alguns assistents a la
manifestació de l'1 d'octubre de
2018 a Girona de llançar‐los pintura
o altres elements, la previsió de
revisar les motxilles a la
manifestació; les instruccions que
van rebre els agents amb relació al
llançament d’objectes, el trasllat
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d'agents dels Mossos d'Esquadra de
l'operatiu de Girona per a la
manifestació de l'1 d'octubre de
2018 a Barcelona
Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

amb el conseller d'Interior sobre el
pla d'actuació amb relació a la
seguretat de Barcelona
amb el conseller d'Interior sobre els
operatius policials desplegats en les
manifestacions dels dies 29 de
setembre i 1 d'octubre de 2018

JUSTÍCIA
‐

Proposició de llei de modificació de
la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del
llibre segon del Codi civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la
família

Preguntes per escrit sobre:
‐

el motiu de l'endarreriment de les
obres per a l'entrada en
funcionament dels jutjats 9 i 10 de
Sabadell i la data prevista de
finalització

IGUALTAT DE LES PERSONES
Pregunta oral al ple sobre:
‐

la violència masclista
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Proposta de Resolució sobre:
‐

la creació d'un pacte català contra
la violència masclista

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la tresorera de l'Associació de
Dones Periodistes perquè informi
sobre l'estat d'homes i dones en les
institucions polítiques

JOVENTUT

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

‐

d'una representació d'Avalot ‐ Joves
de la Unió General de Treballadors
de Catalunya perquè expliqui
l'informe "Situació actual del jovent
català a la Unió Europea"
de la directora general de Joventut
perquè expliqui el pla d'acció de la
Direcció General
de la directora general de Joventut
perquè informi sobre el pla de la
Direcció en l’àmbit de les polítiques
de joventut, presentada per tots els
grups parlamentaris
de la presidenta del Secretariat del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya perquè informi sobre
l’acció i els objectius del Consell,
presentada per tots els grups
parlamentaris

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre el pla del
Govern en matèria de polítiques de
joventut
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