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Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

TREBALL

‐

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐

les necessitats del barri de la Mina
de Sant Adrià de Besòs
el manteniment de l’ocupació i
d’una indústria viable a Sant Joan
Despí, presentada per tots els grups
parlamentaris
les condicions laborals dels
treballadors del Mobile World
Congress de Barcelona amb relació
a la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva
entre dones i homes

‐

a terme per a evitar que les
condicions laborals siguin precàries,
i les mesures per a eradicar les
ofertes laborals que generin
precarietat, discriminació, sexisme
o cosificació
el nombre d'empreses denunciades
per fer ofertes laborals amb
exigències que generen precarietat,
discriminació, sexisme o cosificació
i les sancions imposades a les
empreses
el nombre d'inspeccions de
seguretat laboral que s'han fet els
darrers sis anys a Le Porc Gourmet
de Santa Eugènia de Berga, la
formació impartida als treballadors
sobre la manipulació de productes
químics, si es van haver d'atendre
veïns per la fuita tòxica a l'empresa,
els protocols de seguretat que es
van activar en l'accident químic que
va tenir lloc a Le Porc Gourmet

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

l'acomiadament de la secretària
d'organització de la secció sindical
d'Axparia
de
la
Federació
d'Indústria, Construcció i Agro de
les Terres de Lleida de l’UGT, les
condicions
laborals
dels
treballadors del Grup Jorge, els
acomiadaments fets, les accions per
a garantir els drets sindicals dels
treballadors i que el Grup Jorge
compleixi el conveni de la indústria
càrnia
el respecte del conveni col∙lectiu
acordat en la subrogació dels
treballadors d'Aigües Ter Llobregat
les exigències de contractació als
treballadors del Mobile World
Congress, les ofertes laborals del
Mobile World Congress contràries a
la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva
de dones i homes, les accions dutes
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TERRITORI I MEDI AMBIENT

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la inversió en infraestructures

Moció al ple sobre:
‐

la contaminació, qualitat de l'aire i
salut pública

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐
‐

el control ambiental de les activitats
a la zona nord de Girona
la nova connexió entre la Pobla de
Claramunt i la carretera C‐15
la retirada de l'amiant de Badia del
Vallès
1

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 4
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (01‐01‐2019 A 15‐03‐2019)

‐

d'Àrids
de
Catalunya,
dels
Ajuntaments de Barcelona, de
Begur, del Col∙legi d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya,
del
Centre
Internacional
d'Investigació
dels
Recursos
Costaners de la Universitat
Politècnica de Catalunya, de la
Federació
de Municipis de
Catalunya, de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, de la
Diputació de Tarragona, d'una
representació del Port de Palamós,
del Port de Vilanova i la Geltrú, del
Port de Sant Carles de la Ràpita, de
la Federació Nacional de Confraries
de Pescadors, de l'Associació
catalana de Ports Esportius i
Turístics,
de
l'Associació
d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics, d'Ecologistes en Acció, de
l'Institut de les Ciències del Mar,
amb relació al Projecte de llei
d'ordenació del litoral

de rebuig al projecte de construcció
d'un abocador a Riba‐roja d'Ebre

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

els estudis informatius de la variant
de la carretera B‐500 al pas per Sant
Fost de Campsentelles
les condicions de la subrogació dels
treballadors d'Aigües Ter Llobregat
i el respecte de les seves condicions
de treball
el motiu pel qual es va aprovar
l'augment de producció de
l'escorxador de Santa Eugènia de
Berga sense avaluar‐ne els efectes,
les mesures que s'aplicaran per a
protegir la població de Santa
Eugènia de Berga dels efectes
nocius dels gavians, el permís que
té l'escorxador per a utilitzar l'aigua
dels pous, les actuacions previstes
per a garantir la potabilitat de
l'aigua subterrània dels pobles, el
lloc on fa els abocaments Le Porc
Gourmet

Sol∙licitud de compareixença:
‐

d’una representació de la Fundació
Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable ‐
Rezero perquè presenti l’informe
«Catalunya cap al residu zero.
Situació actual i indicadors per a la
transició 2019», presentada amb
Cs, JxCat, ERC, Catalunya en Comú i
CUP

ECONOMIA I HISENDA

Sol∙licitud de compareixença del president
de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre el motiu pel qual no presenta
els pressupostos de la Generalitat per al
2019
Sol∙licitud de compareixença:
‐

Propostes d’audiència en Comissió:
‐

d'una representació de l'Associació
de Naturalistes de Girona, del Grup
d'Estudi
i
Protecció
dels
Ecosistemes Catalans, del Gremi
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del director general de Promoció
Econòmica,
Competència
i
Regulació perquè informi sobre el
Programa Interreg V‐A Espanya‐
França‐Andorra (Poctefa 2014‐
2020)
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Proposta d’audiència en Comissió:
‐

d'una representació de Comissions
Obreres, de la Unió General de
Treballadors, del portaveu de la
Plataforma per una Fiscalitat Justa,
Ambiental i Solidària, del Sindicat
de Tècnics del Ministeri d'Hisenda,
del Col∙legi de l'Advocacia de
Barcelona amb relació a la
Proposició de llei per la qual
s'autoritza la delegació legislativa
per a refondre la normativa legal
vigent en matèria de tributs cedits

EMPRESA I CONEIXEMENT
Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐
‐

les polítiques del coneixement
la política industrial

Proposta de Resolució sobre:
‐

el manteniment de la xarxa de
distribució elèctrica a Girona

Preguntes per escrit sobre:
‐
AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

Proposta de Resolució sobre:
‐

‐

el greuge sofert pel sector aqüícola
del delta de l'Ebre

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
sobre les accions per a fer front a la
crisi del sector dels cítrics de les
Terres de l'Ebre
‐

Sol∙licitud de compareixença:
‐

d'una representació de l'Associació
Catalana de Productors de Porcí
perquè informi sobre la tasca de
l'entitat i els reptes del sector

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

la previsió d'elaborar plans de
contingència, informes d'impacte,
plans de transició industrial, i
informes
sobre
jaciments
d'ocupació en el sector de
l'automoció arran dels canvis en el
sector
la situació de la planta de Nissan a
Barcelona, els motius de la baixa
producció, les converses amb la
direcció sobre la situació actual i les
propostes de futur i millorament,
les converses amb el comitè
d'empresa sobre la situació laboral
dels treballadors, les accions
previstes per a garantir la
continuïtat de la planta de Nissan i
els llocs de treball, els plans
d'ocupació previstos per als
treballadors de la planta de Nissan
a Barcelona
les actuacions relatives a la situació
del sector automobilístic i la
previsió d’emprendre accions en el
marc del Pacte per a la Indústria a
Catalunya per a garantir el sector de
l'automoció
la situació de la planta d’automoció
de Bosch, els motius de la baixa
producció, les converses amb la
direcció sobre la situació actual i les
propostes de futur, les accions
3
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‐

‐

previstes per a garantir la
continuïtat
de
la
planta
d'automoció de Bosch i els llocs de
treball
les inspeccions encarregades arran
dels talls en el subministrament
elèctric al barri de la Torre
Gironella, de Girona
els plans quinquennals generals
d'inversió de les empreses titulars
d'instal∙lacions
de
transport
secundari
i
les
empreses
distribuïdores de subministrament
elèctric, el darrer pla anual
d'inversió, el seguiment dels plans i
el nombre d'inspeccions a les
instal∙lacions de transport i
distribució d'energia elèctrica

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director general d'Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat
Minera perquè informi del
seguiment de les instal∙lacions de
transport i distribució d'energia
elèctrica

SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de resolució sobre:
-

-

-

-

-

-

Proposta d’audiència en comissió:
‐

del president de l'Associació de
Cadenes
Espanyoles
de
Supermercats, de la directora del
Gremi d'Empresaris de Cinemes de
Catalunya amb relació a la
Proposició de llei de modificació de
la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de
comerç, serveis i fires
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l'informe de fiscalització 17/2018,
sobre la reestructuració del sector
públic
de
la
Generalitat,
corresponent als exercicis del 2010
al 2016
l'Informe de fiscalització 18/2018,
sobre la gestió d'actius immobiliaris
de la Generalitat de Catalunya,
corresponent als exercicis del
període 2011‐2014
l’Informe de fiscalització 19/2018,
sobre les despeses de personal del
Departament de Governació i
Relacions Institucionals, any 2015
l'Informe de fiscalització 20/2018,
sobre la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, despeses de
personal, any 2016
l’Informe de fiscalització 21/2018,
sobre la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA, despeses
de personal, any 2016
l'Informe de fiscalització 22/2018,
sobre el Consorci Parc de Salut de
Barcelona,
corresponents
als
exercicis del període 2012‐2015

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de l’exconseller d’Economia i
Coneixement i del director general
de Patrimoni perquè exposin el
contingut
de
l'Informe
de
fiscalització de la Sindicatura de
Comptes 18/2018, sobre la gestió
d'actius
immobiliaris
de
la
Generalitat de Catalunya, anys
2011‐2014
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i

‐

reducció de les desigualtats

-

ENSENYAMENT

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

l'abonament del deute pendent de
les escoles bressol

Preguntes per escrit sobre:
‐

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

l'estat de l'educació pública

Moció al Ple sobre:


la formació professional

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐

‐

‐
‐

el Programa Educatiu Escoles
Rainbow
la gratuïtat del servei de menjador
per als alumnes de les escoles
d'educació especial Les Aigües i
L'Arboç, de Mataró
la construcció del nou edifici de
l'Escola Mare de Déu del Roser de
Vallmoll
la construcció d'un centre educatiu
als barris del Raval i dels Safaretjos i
la instal∙lació de mòduls educatius
prefabricats i provisionals a Santa
Coloma de Gramenet
el nou institut de Miami Platja, a
Mont‐roig del Camp
l'adaptació de l'Escola Lola Anglada
i l'Escola Folch i Torres d'Esplugues
de Llobregat

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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el servei de menjador escolar per
als alumnes escolaritzats amb
necessitats educatives especials
la
construcció
de
l'Institut
d'Educació Secundària de Vallcarca,
a Barcelona, presentada per tots els
grups parlamentaris

‐

‐

‐

el nombre d'alumnes que fan servir
l'anglès com a llengua vehicular en
l'ensenyament públic i privat, els
centres que fan servir l'anglès per a
impartir matèries no lingüístiques,
el nombre de mestres que les
imparteixen als centres públics,
concertats, i privats, d'educació
infantil, primària i de secundària, i
l'oferta pública de formació
permanent del professorat en
anglès
el motiu pel qual s'ha decidit deixar
de considerar obligatori el servei de
menjador dels alumnes amb
necessitats educatives especials
que resideixen al mateix municipi
en què hi ha el centre escolar, el
nombre d'alumnes afectats, la
valoració que fan els centres
escolars i les famílies, i la previsió de
rectificar aquesta decisió adoptada
l'octubre de 2018
la previsió de continuar garantint
de manera gratuïta el servei de
menjador de les famílies de Mataró
amb infants i joves escolaritzats a
les escoles d'educació especial de
Les Aigües i L'Arboç
la fase en què es troba el projecte
de construcció de l'Institut Arraona,
a Sabadell, el calendari d’execució,
la licitació del projecte, i la previsió
d'incorporar una partida als
5
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‐

‐

‐

pressupostos de la Generalitat per a
iniciar les obres de construcció
la inversió prevista per a impulsar la
construcció de l'Escola Institut
L'Agulla, del Catllar i l'aportació
econòmica
del
Departament
d'Educació al Catllar els darrers
quatre anys
l'import
de
la
partida
pressupostària per a difondre,
protegir i garantir la llengua de
signes catalana als centres
educatius en el curs 2017‐2018, en
el curs 2018‐2019, i en el curs 2019‐
2020
el paper de l'Administració local en
el sistema de formació i qualificació
professionals, i la integració dels
ajuntaments en la comissió rectora
de la futura Agència Pública de
Formació
i
Qualificació
Professionals de Catalunya

‐

‐

‐
‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐
SALUT
‐
Pregunta oral al Ple sobre:
‐

l'epidèmia de grip
‐

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐
‐
‐
‐

la supressió del servei d'oncologia
pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí,
de Sabadell
la síndrome química múltiple
la saturació del servei d'urgències
hospitalàries
la manca de pediatres a l'Anoia
el servei de pediatria del centre
d'atenció primària del barri de
Cappont, de Lleida

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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l'abordatge de les addiccions a les
noves tecnologies i al consum de
drogues
el deteriorament cognitiu lleu,
presentada amb C’s i Catalunya en
Comú
l'aportació econòmica de la
Generalitat a l'Hospital de Vic
el millorament del servei sanitari a
Sant Llorenç Savall

‐

el motiu del tancament del servei
d'oncologia pediàtrica de l'Hospital
Parc Taulí, de Sabadell a partir del 7
de febrer de 2019, el coneixement
que té el Consell de Govern de
l'Hospital i el delegat del Govern a
Barcelona de la intenció de tancar‐
lo, els serveis sanitaris on es
derivaran els pacients, l'impacte del
tancament en els pacients i les
mesures previstes per a evitar
retards en l'atenció als pacients
el nombre de pacients tractats al
servei d'oncologia pediàtrica de
l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell els
darrers cinc anys
la inversió destinada al servei
d'oncologia pediàtrica de l'Hospital
Parc Taulí, de Sabadell els darrers
deu anys
l'índex de vacunació antigripal en la
campanya
2018‐2019,
el
percentatge de professionals de la
salut que s'han vacunat, les accions
per a disminuir el percentatge
d'afectats per la grip que no estan
vacunats i les accions dutes a terme
per a fomentar la vacunació
antigripal el 2018
els canvis a l'Hospital Lleuger de
Cambrils arran del canvi de gestió
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Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

amb la consellera de Salut sobre les
perspectives,
avaluacions
i
propostes davant la manca de
personal d'infermeria a Catalunya
amb la consellera de Salut sobre la
diagnosi i les perspectives del
Fòrum de Diàleg Professional amb
relació al sistema sanitari

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

‐

‐

del delegat del Govern a Barcelona
perquè
informi
sobre
el
coneixement que té del tancament
del servei d'oncologia pediàtrica de
l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell
d'una representació de la Federació
Espanyola de Malalties Rares
perquè informi sobre els programes
i el vintè aniversari de la Federació,
presentada amb JxCat, ERC, C’s,
Catalunya en Comú i PPC
d'una representació de la Federació
Catalana de Malalties Minoritàries
perquè informi sobre la seva
activitat, presentada amb JxCat,
ERC, C’s, Catalunya en Comú i PPC
d'una representació de la Federació
d'Associacions
de
Familiars
d'Alzheimer de Catalunya perquè
informi sobre la Federació i les
seves activitats, presentada per tots
els grups parlamentaris
del secretari de Salut Pública
perquè informi sobre la darrera
campanya de vacunació contra la
grip i la cobertura que ha tingut a
Catalunya
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CULTURA
Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2008, del 13 de maig, del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

el futur del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

el Sistema d'Arxius de Catalunya

Proposta de Resolució sobre:
‐

la figura dels passadors del riu
Besòs

Preguntes per escrit sobre:
‐

les entitats subvencionades per
haver promogut el coneixement i
l'ús de l'occità del 2016 al 2018, la
col∙laboració
econòmica
amb
entitats que fomenten l'occità però
que no han estat subvencionades,
la dotació econòmica destinada al
Consell General d'Aran en matèria
de política lingüística de l'aranès,
els recursos que destina al foment,
la normalització i la protecció de
l'aranès, la dotació econòmica que
ha destinat a l'Acadèmia Aranesa de
la Llengua Occitana del 2015 al 2018
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AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

‐

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la situació de la gent gran

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐

el Pla d'atenció integral a la infància
i l'adolescència
l'equiparació de les famílies
monoparentals a les famílies
nombroses
el transport adaptat del Pla d'Urgell

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

les accions del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
finançades amb els recursos
destinats al programa Vacances
Escolars,
Continuar
Aprenent
(VECA), el nombre d'infants
beneficiats,
l'import rebut del
programa que ha destinat a beques
del programa "L'estiu és teu", i el
que ha destinat a subvencionar
federacions d'entitats d'educació
en el temps lliure per a infants i
adolescents en situació de
vulnerabilitat
la coordinació interdepartamental
per a evitar que els menors
estrangers
no
acompanyats
estiguin en comissaries,
les
condicions es que es troben, el
nombre de menors que hi dormen,
les mesures adoptades per a
garantir una plaça en un centre
residencial als menors que dormen
en comissaries, el temps que
passen en comissaries abans de
tenir una plaça en un centre i si
tenen educadors que se'n facin
càrrec
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‐

‐

‐

‐

l'estat de l'expedient informatiu
obert per a esbrinar la gestió de
fons públics d'un ex‐director
general de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència, les adjudicacions a
la Fundació Acció Social Infància i a
Plataforma
Educativa
i
les
adjudicacions que va signar, les
mesures per a garantir el
compliment de l'article 7 de la Llei
13/2005, del 27 de desembre, del
règim d'incompatibilitats dels alts
càrrecs al servei de la Generalitat,
amb relació a aquest ex‐director,
les mesures adoptades pel
Departament
per
a
evitar
irregularitats en el lloguer de pisos
tutelats per a la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència, la introducció de
criteris de càlcul no previstos en les
bases, el nombre de persones
encarregades de supervisar les
adjudicacions i la supervisió de les
despeses de personal dels centres
concertats de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència
la destinació dels recursos
econòmics transferits pel Govern
de l'Estat per a lluitar contra la
violència de gènere i els projectes
iniciats
els contractes adjudicats per la
Direcció General d'Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa
els temes tractats, els objectius, els
acords adoptats, i el nombre de
reunions del plenari, la comissió
permanent, les comissions de
treball i els grups de treball de
l'Observatori dels Drets de la
Infància en el període 2016‐2018
la valoració dels protocols, circuits i
les mesures de protecció, provisió,
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‐

‐

‐

‐

‐

prevenció i participació infantil i
juvenil per l'Observatori dels Drets
de la Infància, i les mesures
promogudes per l'Observatori per a
divulgar els drets dels infants i els
adolescents
les condicions laborals dels
educadors socials dels centres
concertats de menors tutelats per
la Generalitat, les accions dutes a
terme per a garantir els seus drets
laborals
el nombre de persones que han
sol∙licitat una plaça pública de
residència a Valls, i les que estan
pendents d'una plaça
el nombre de persones que han
sol∙licitat una plaça pública de
residència a l'Alt Camp, i el nombre
de persones que estan pendents
d'una plaça
el nombre de persones que han
sol∙licitat una plaça pública de
residència a Manlleu , i el nombre
de persones que estan pendents
d'una plaça
el nombre de persones que han
sol∙licitat una plaça pública de
residència a Osona , i el nombre de
persones que estan pendents d'una
plaça

‐

‐

‐

presentada per tots els grups
parlamentaris
del secretari general de Treball,
Afers Socials i Famílies i del
secretari d’Afers Socials i Famílies
perquè informin sobre l’activitat de
la Direcció General d’Atenció a la
Infància
i
l’Adolescència,
presentada amb JxCat, ERC i
Catalunya en Comú
del director general d'Economia
Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa, i del
president de la Federació de
Centres Especials de Treball de
Catalunya, perquè informi sobre la
sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que obliga la
Generalitat a abonar als centres
especials de treball trenta milions
d'euros en concepte de les
retallades aplicades a la bonificació
del 50% del salari mínim
de la directora d'FSC Inserta
(Fundació ONCE) perquè informi
sobre la guia d'incentius fiscals per
a la contractació de persones amb
discapacitat , presentada per tots
els grups parlamentaris

Sol.licituds d’audiència en ponència:
Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre les
adjudicacions d'un ex‐director
general de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència

Sol∙licituds de compareixença:
‐

de la degana del Col∙legi Oficial de
Treball Social de Catalunya perquè
informi sobre l’activitat del Col∙legi,
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‐

del vicepresident de la Fundació
Banc
dels
Aliments,
d’una
representació de la Fundació Roure,
de Càritas Diocesana de Barcelona,
de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, del Gremi
Provincial
de
Distribuïdors
d’Alimentació de Barcelona, del
Gremi de Restauració de Barcelona,
d’Unió de Pagesos, del responsable
del
projecte
contra
el
malbaratament alimentari de
’Associació
Espanyola
de
Codificació Comercial (Aecoc), de
9
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representants d’Espigoladors de
Catalunya, d’una representació de
la Plataforma Aprofitem els
Aliments, de Justícia Alimentària
Global amb relació a la Proposició
de llei sobre la reducció del
malbaratament
alimentari,
presentada amb JxCat, ETC,
CatenComú i PPC

diferents serveis sociosanitaris van
tenir sospites, i la coordinació entre
departaments i els diferents serveis
per a prevenir els casos de
maltractament infantil

INFÀNCIA

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

l'atenció als infants i adolescents
que han estat víctimes del tràfic
d'éssers humans
la protecció dels infants i
adolescents víctimes d'abús sexual

Sol∙licitud de compareixença:
‐

d’una professora agregada de
sociologia de la Universitat de
Barcelona perquè informi sobre la
situació de la pobresa infantil a
Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
‐

les actuacions portades a terme
arran de l'ingrés a la unitat de cures
intensives de l'Hospital de la Vall
d'Hebron d'un nadó amb ferides
greus després d'haver patit
maltractament pel seu pare, si s'ha
complert el protocol d'actuacions
contra el maltractament a infants i
adolescents, les actuacions dels
equips
de
valoració
de
maltractaments infantils i les
unitats de detecció i prevenció del
maltractament infantil, si els
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Democràcia i plena ciutadania:
els serveis públics, la política i les

‐

institucions al servei de les
persones

AFERS INSTITUCIONALS

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la inoperància del Govern de la
Generalitat

Sol∙licituds de compareixença:
‐

Proposta de resolució sobre:
‐

reunit, i el cost total de cadascun
dels viatges oficials
el procediment d'encàrrec al Centre
d’Estudis d’Opinió de l'enquesta
sobre l'opinió política adreçada al
conjunt d'Espanya i la participació
del Consell Rector del CEO en
l’encàrrec, i si l’enquesta forma part
d'un pla anual d'estudis d'opinió
dels departaments de la Generalitat
o del mateix ens

la celebració del vuitantè aniversari
de la Retirada

del director del Centre d'Estudis
d'Opinió i del president del Consell
Rector del Centre d’Estudis
d’Opinió perquè informin sobre
l'elaboració de l'enquesta sobre
l'opinió política adreçada al conjunt
de
l'Estat
encarregada
pel
Departament de la Presidència

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

l’agenda, els acompanyants i les
despeses dels viatges oficials dels
membres del Govern fets entre l'1
de setembre i el 31 de desembre de
2018
el motiu pel qual no hi ha cap
expedient administratiu de la
realització del vídeo de la campanya
institucional de presentació del
Consell per la República, el
contracte, el cost, i l’encarregat de
fer el vídeo, i la valoració que ha fet
la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
els viatges oficials del conseller
d'Acció
Exterior,
Relacions
Institucionals i Transparència des
del seu nomenament, els seus
acompanyants,
l’objectiu,
els
acords assolits, els representants
institucionals amb els quals s'ha
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ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Proposta de resolució:
‐

contra l'esclavitud, presentada amb
JxCat, ERC, C’s, Cat en Comú i PPC

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

del director general d'Afers
Multilaterals i Europeus perquè
informi sobre l'Euroregió Pirineus
Mediterrània
del director general d'Afers
Multilaterals i Europeus perquè
informi sobre la Comunitat de
Treball dels Pirineus
d’una representació del Consell de
Cooperació Internacional perquè
informi sobre el document
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‐

‐

“Propostes de les organitzacions i
persones expertes de la societat
civil per a l’elaboració del Pla
director de cooperació 2019‐2022”,
presentada amb Cs, Catalunya en
Comú i CUP
d’una representació del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau perquè
informi sobre les activitats i les
propostes del Centre, presentada
amb JxCat, ERC, Catalunya en Comú
i CUP
d’una representació del Consell de
Cooperació Internacional perquè
informi sobre el document
«Propostes de les organitzacions i
persones expertes de la societat
civil per a l’elaboració del Pla
director de cooperació 2019‐2022»,
presentada amb Cs, Catalunya en
Comú i CUP

‐

‐

les sis productores que han rebut el
74% del pressupost de la
Corporació
els
recursos
destinats
a
adjudicacions a la productora
Mediapro els darrers dos anys

POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Preguntes orals en Comissió i escrites
sobre:
‐

CCMA

el canvi de nom de la campanya
"Catalonia,
land
of
digital
revolutionaries”, i el criteri per a
usar la forma "10" en el nom de la
campanya "Catalonia, land of digital
revolutionaries"

Preguntes orals en comissió sobre:
‐
‐
‐

el contingut i la programació dels
canals de la Corporació
el contracte programa i la viabilitat
econòmica de la Corporació
les tasques dels treballadors de
l'emissora

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

la despesa mensual que va destinar
a la publicació d'anuncis als mitjans
de comunicació de Sabadell durant
el 2017 i 2018, i la freqüència amb
què publica anuncis als mitjans de
comunicació de Sabadell
el cost de la cobertura dels judicis
sobre el procés independentista
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INTERIOR

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

l'increment
habitatges

de

robatoris

en

Propostes de resolució sobre:
‐
‐
‐

el record de les persones
desaparegudes
la manca de personal del parc de
bombers de Sant Feliu de Llobregat
la manca de recursos humans i
materials al parc de bombers de
Rubí ‐ Sant Cugat del Vallès ‐
Castellbisbal
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Preguntes orals en comissió i escrites
sobre:
‐

les raons i els objectius per a la
creació de l'Àrea de Seguretat
Institucional, el valor afegit que
aporta, la data d’implantació,
l’impacte
pressupostari,
els
problemes de l'actual model que
fan aconsellable la seva creació, les
diferències entre el servei d'escorta
i l'Àrea de Seguretat Institucional, el
nombre d'agents dels Mossos
d'Esquadra que l’integraran, la
formació dels mateixos, i si l'Àrea
de Seguretat Institucional estarà
subordinada a l'Àrea d'Escortes

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

‐

els motius del canvi del cap de la
Brigada Mòbil del Cos de Mossos
d'Esquadra, i la destinació de
l'excap de la Brigada Mòbil del Cos
de Mossos d'Esquadra
els motius del canvi del cap de la
Unitat d'Informació del Cos de
Mossos d'Esquadra i la destinació
de l'excap de la Unitat d'Informació
del Cos de Mossos d'Esquadra
les diferències entre les dades
facilitades pel Servei Català de
Trànsit i les del llibre d'accidents del
sector de trànsit d'Igualada, si hi ha
hagut canvis en la consideració de
víctima mortal per accident de
trànsit
el nombre d'accidents de trànsit
amb ferits greus, el nombre de
ferits greus, el nombre de ferits
lleus i el nombre de morts per
accidents de trànsit que es van
produir a l'Anoia el 2017 i el 2018
el volum de trànsit i el nombre de
carreteres que ha de gestionar el
sector de trànsit d'Igualada, els
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recursos materials i personals i la
previsió de tancar el sector de
trànsit d'Igualada
que la meitat dels parcs de bombers
són de bombers voluntaris i que
molts parcs professionals estan
reforçats per voluntaris, si ha fet
estudis per a evitar el tancament
dels parcs de bombers voluntaris, la
concentració
d’aquests
en
determinats territoris, si s'ha posat
en contacte amb els ajuntaments
afectats pel tancaments, el nombre
de parcs de bombers voluntaris que
poden garantir un equip de guàrdia
permanent de sis bombers, les
mesures previstes per a complir la
sentència europea que canvia
l'estatus dels bombers voluntaris
adscrits a una administració pública
pel de treballadors, l'inici de
converses amb els col∙lectius i
representants
dels
bombers
voluntaris, la previsió de fer un
canvi de model en el Cos de
Bombers i les mesures previstes per
reconduir la situació

JUSTÍCIA

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

l'estat d'algunes
judicials

instal∙lacions

Propostes de resolució sobre:
‐
‐

la celebració del 150è aniversari del
Pacte federal de Tortosa
la convocatòria d'un concurs públic
per a nomenar el director del
Memorial Democràtic
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Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

les mesures adoptades per a
reforçar les unitats de valoració
forense integral, els recursos
destinats el 2017 i el 2018, la
quantia econòmica dels recursos
del Pacte d'Estat contra la violència
de gènere que es destina a les
unitats de valoració forense integral
la fusió dels diversos serveis
d'acompanyament a les víctimes de
violència masclista en un únic òrgan
la procedència dels recursos
econòmics destinats a l'Observatori
Català de la Justícia en Violència
Masclista

IGUALTAT DE LES PERSONES

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la igualtat de gènere

Proposta de resolució sobre:
‐

la violència masclista

JOVENTUT
Proposta de resolució sobre:
‐

la prevenció i el tractament de la
violència masclista entre els joves
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