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comprovacions d'afectacions fora
de la instal∙lació de l'empresa

Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

TREBALL
TERRITORI I MEDI AMBIENT
Pregunta oral al Ple sobre:


la situació del Centre de Formació
Professional de l'Automoció de
Martorell

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:


la lluita contra la desocupació i la
precarietat laboral

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

les polítiques del clima

Interpel∙lació al Ple sobre:
‐

les polítiques d'habitatge

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
Propostes de Resolució sobre:



els treballadors jubilats d'Endesa,
presentada per tots els grups
parlamentaris
l'accessibilitat del Servei d'Ocupació
de Catalunya per a persones amb
discapacitat auditiva

Sol∙licitud de sessió informativa:


amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre la reforma
de la gestió del Centre de Formació
Professional
d'Automoció
de
Martorell



Propostes de Resolució sobre:




la fuita d'amoníac en una empresa
de la Pobla de Mafumet, les
afectacions, les causes, les
inspeccions de seguretat fetes a
l'empresa, les actuacions previstes
per a evitar aquests incidents i les
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la supressió dels passos a nivell dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya a l'Anoia
el soterrament de la línia del tren a
Igualada
les pantalles acústiques i de
seguretat a Cabrils i Cabrera de Mar

Preguntes per escrit sobre:


Preguntes per escrit sobre:
‐

les urbanitzacions i els barris amb
dèficits urbanístics



el nombre de limitacions temporals
de velocitat que s'han establert a
les línies de Ferrocarrils de la
Generalitat des del 2012
el tancament de l'estació d'esquí
Vallter 2000 l'1 d'abril de 2019, els
perjudicis per a l'economia de la vall
de Camprodon pel tancament de
l'estació, i la relació del personal
acomiadat l'1 d'abril de 2019
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el nombre d'ajuntaments que s'han
adherit a l'Acord marc per a
l'adquisició d'habitatges provinents
del tanteig i el retracte, i el nombre
d'entitats socials que han sol∙licitat
l'acreditació per a adherir‐se
el nombre d'habitatges adquirits
pels ajuntaments i per les entitats
socials amb préstecs bonificats
la data en què es van adjudicar les
obres de condicionament de la
carretera C‐51 al nucli de Vilardida,
en el tram de Vila‐rodona,
l’empresa a què es van adjudicar,
l’inici de les obres i la previsió
d'acabament, si s'ha acabat la
intervenció
arqueològica
al
jaciment de Vilardida, en el tram
entre Vila‐rodona i Montferri de la
carretera C‐51, i les conclusions
d’aquesta intervenció arqueològica

Preguntes orals en Comissió i escrites
sobre:
‐

la pèrdua de sorra a les platges del
Maresme arran de les llevantades i
pluges, les actuacions previstes per
a resoldre el problema, i sobre la
fase 1 dels projectes de regeneració
del Pla de la Direcció General de
Costes per al Maresme

‐

‐

Propostes d'audiència en comissió:


Sol∙licituds de compareixença:






del director de l'Agència de Residus
de Catalunya perquè informi sobre
la gestió del Govern per a buidar
l'abocador de Vacamorta, de
Cruïlles
d'una representació de la Federació
Catalana de Caça perquè informi
sobre la situació del sector i la
problemàtica de la caça d'ocells
de representants de la Xarxa de
Conservació de la Natura, de la
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Xarxa de Custòdia del Territori, del
Centre per a la Sostenibilitat
Territorial,
de
la
Fundació
Catalunya ‐ La Pedrera, de l’entitat
Conservació Natura Catalunya
perquè
informin
sobre
el
Baròmetre de l’Obrador del Tercer
Sector Ambiental de Catalunya i
sobre les possibilitats d’ajuts,
finançament i canals d’interlocució,
presentada amb ERC, Junts per
Catalunya i PPC
de la presidenta del Port de
Barcelona perquè informi sobre les
mesures per a impulsar un pla
d'implantació
d'energies
renovables
del president de l'Autoritat
Portuària de Tarragona perquè
informi sobre les mesures per a
impulsar un pla d'implantació
d'energies renovables

‐

del gerent de la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, del president de
l'Associació Territori Sénia, del
propietari de les finques del Museu
Natural de les Oliveres Mil∙lenàries
de l'Arion i del Molí de la Creu, de
l’impulsor de la recollida de
signatures per a la protecció de les
oliveres, xef i propietari del
Restaurant Les Moles, xef i
propietari del Restaurant L'Antic
Molí, representant de Joves
Agricultors
i
Ramaders
de
Catalunya, gerent de l'empresa de
gestió de serveis turístics Conficon,
de l’alcaldessa d'Ulldecona, d'una
representació d'Unió de Pagesos
amb relació a la Proposició de llei de
protecció d'oliveres monumentals
de representants del col∙lectiu
Conservació.cat, d'Unió de Pagesos,

2

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 5
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (16‐03‐19 A 25‐06‐19)

‐

de Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, del Consorci Forestal de
Catalunya, d'una representació dels
presidents dels parcs naturals, de
representants de la Xarxa Custòdia
del Territori, del president del
Col∙legi
d'Ambientòlegs
de
Catalunya, de representants del
Col∙legi de Biòlegs de Catalunya, de
l'Obrador del Tercer Sector
Ambiental de Catalunya, de
l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, de la Fundació Catalunya ‐ La
Pedrera, de la Federació Catalana
de Municipis, de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques,
d’un professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, del
director gerent del Consorci del
Parc Natural de la Serra de
Collserola, de representants del
Col∙legi d'Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona, del Centre de Recerca
d'Ecologia i Aplicacions Forestals,
del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, del vicepresident del
Centre de la Propietat Forestal, de
representants de l'Associació de
Rematants
i
Serradors
de
Catalunya, del director de l'Equip de
Biologia de la Conservació de la
Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de
creació de l'Agència de Patrimoni
Natural
d'una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya, de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques,
de
l'Associació
Catalana de Ports Esportius i
Turístics, de la Federació Catalana
de Confraries de Pescadors, del
Moviment per la Justícia Climàtica,
d’un representant de l'Institut de
Ciències del Mar, d'un representant
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del
Laboratori
d'Enginyeria
Marítima
de la
Universitat
Politècnica de Catalunya, d’expert
en oceanografia i gestió del medi
marí, amb relació a la Proposició de
llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals

ECONOMIA I HISENDA

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la tramitació del Projecte de llei de
contractes de serveis a les persones

Proposta d’audiència en ponència:
‐

d'una representació de Comissions
Obreres de Catalunya, de la Unió
General de Treballadors de
Catalunya, del portaveu de la
Plataforma per una Fiscalitat Justa,
Ambiental
i
Solidària,
del
coordinador d'Economistes davant
la Crisi, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei
21/2001, del 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives

AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
Sol∙licituds de compareixença:


d'una representació de la Federació
Catalana de Caça perquè informi
sobre la situació del sector i la
problemàtica de la caça d'ocells
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Preguntes escrites sobre:

d’una representació de Salvem lo
Montsià perquè informi sobre les
accions i activitats dutes a terme
amb relació a les oliveres
centenàries
i
mil∙lenàries,
presentada per tots els grups
parlamentaris
d’una representació de la Xarxa
Regional dels Grups d’Acció Local
Leader de Catalunya perquè informi
sobre la tasca que fan els grups
d’acció
local
per
al
desenvolupament
rural
dels
territoris i perquè presenti la
Declaració de la Seu, presentada per
tots els grups parlamentaris

‐

Sol∙licitud de compareixença:
‐

Preguntes escrites sobre:
‐

les reunions del Consell Assessor de
l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries dels darrers tres
anys, i la data prevista per la
propera reunió

EMPRESA I CONEIXEMENT
Preguntes orals al Ple sobre:



el manteniment del Gran Premi de
Fórmula 1 al Circuit de Barcelona‐
Catalunya i l'impacte econòmic i
d'ocupació de les activitats que es
fan al circuit

del rector de la Universitat Oberta
de Catalunya perquè presenti la
memòria del curs i informi sobre les
actuacions de la Universitat Oberta
de Catalunya

SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre
les subvencions de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, any 2016
l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals,
SA,
producció
de
programes, any 2016

les centrals nuclears
l'emergència climàtica

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

les universitats

Proposta de resolució sobre la creació d'un
grup de treball sobre les oportunitats i els
riscos del comerç electrònic, presentada
amb Catalunya en Comú
INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i
reducció de les desigualtats

Preguntes per escrit sobre:
EDUCACIÓ



Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

l'escola inclusiva

Proposta de resolució de creació d’una
comissió d’investigació sobre els casos de
violència sexual denunciats en centres
escolars, presentada per tots els grups
parlamentaris






Propostes de Resolució sobre:







‐

‐

el deute pendent de la Generalitat
amb relació al sosteniment de les
llars d'infants municipals
les necessitats educatives a Lloret
de Mar, presentada amb Cs,
Catalunya en Comú, CUP i PPC
l'Escola Font de la Pólvora, de
Girona
les necessitats de millorament i
rehabilitació integral de l'edifici de
l'Escola Milagros Consarnau, de
l'Hospitalet de Llobregat
el tancament d'una línia de P3 a
l'Escola Sant Joan, de Berga
el tancament de línies de P3 al
poble de les Roquetes, de Sant Pere
de Ribes
l'obertura d'una segona línia de P3
a l'Escola Isabel Besora, de Reus
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el programa «Educació financera a
les escoles de Catalunya», la data
de finiment del conveni signat amb
entitats financeres i la renovació
d’aquest conveni
els requisits que ha d'acreditar un
centre educatiu per a ésser
considerat d’alta i de màxima
complexitat
el nombre de centres i d'alumnes
d'educació infantil, primària i
secundària a Lloret de Mar i a
Blanes
el nombre de centres d'educació
infantil i primària i secundària de
màxima o alta complexitat de Lloret
de Mar
la gestió de la matrícula viva
el nombre d'alumnes que arriben
durant el curs als centres educatius
de Lloret de Mar i Blanes, i els que
marxen de vacances durant el curs i
el nombre d'infants de Lloret de
Mar i Blanes que estan escolaritzats
fora del municipi
si els centres educatius ofereixen
un servei de menjador adequat als
alumnes
amb
patologies
relacionades amb la ingesta de
gluten, el control per a garantir‐ho,
els
protocols
de
seguretat
alimentària
establerts,
els
mecanismes de control que
s'apliquen, la formació dels
professionals del servei de
menjador escolar, el règim
sancionador de les negligències en
centres escolars amb alumnes amb
patologies relacionades amb la
ingesta de gluten
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l'evolució
del
nombre
de
professionals dels centres de
desenvolupament infantil i atenció
precoç, dels centres de salut mental
infantil i juvenil, i dels equips
d'assessorament
i
orientació
psicopedagògica
el nombre d'infants i adolescents
amb
trastorn
específic
del
llenguatge, l'atenció i el suport que
reben a l’escola i la que es dona als
que superen l'educació secundària
obligatòria, i el nombre de
professionals que atenen els
centres de recursos educatius per a
deficients auditius
les actuacions relatives al diagnòstic
del
trastorn
específic
del
llenguatge, l'oferta pública de
formació per a docents sobre el
trastorn específic del llenguatge,
l'evolució dels diagnòstics als
centres de recursos educatius per a
deficients auditius, els protocols i
les accions educatives per a
detectar i diagnosticar el trastorn,
el nombre de plans individualitzats
per als alumnes i els recursos dels
centres educatius
els centres escolars que presenten
amiant o fibrociment a les
instal∙lacions,
les
inspeccions
realitzades, les actuacions per a
retirar‐ho, la inversió prevista per a
retirar fibrociment el 2019, el
calendari previst i les empreses
amb autorització per fer‐ho
els criteris d'assignació d'alumnes
per al curs 2019‐2020, el nombre de
places públiques i concertades
d'educació infantil, primària i
secundària, el nombre d'escoles
públiques que incrementen la ràtio
de P3 i de primer d'ESO per la
manca de places de proximitat, si
els alumnes tenen garantida una
plaça pública en una escola o un
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institut de proximitat, les opcions
donades a les famílies sense plaça
en un centre de proximitat, i les
sol∙licituds de matrícula sense
assignació per al curs 2019‐2020
el nombre de sol∙licituds de places
públiques de P3 per al curs 2019‐
2020, l'oferta de places, el nombre
d'infants sense plaça en centres de
proximitat, el nombre d'alumnes
assignats a centres concertats per
manca de places públiques
el nombre de sol∙licituds de places
públiques de primer d'ESO per al
curs 2019‐2020, l'oferta de places
de primer d'ESO, el nombre en
centres de proximitat, el nombre
d'alumnes assignats a centres
concertats per manca de places
públiques
l'anunci de pèrdua d'una línia de P3
a l'Escola Mediterrània de les
Roquetes, a Sant Pere de Ribes, i
sobre el nombre de línies de P3 a les
escoles de Sant Pere de Ribes per al
curs 2019‐2020
el nombre d'alumnes escolaritzats
en centres d'educació primària de
les Roquetes, a Sant Pere de Ribes
que inicien l'etapa secundària fora
del municipi
el projecte d'institut escola per a
l'Escola Mediterrània de les
Roquetes, a Sant Pere de Ribes
els problemes de l'Escola Àngela
Bransuela, de Mataró, en la seva
transició a institut escola, la previsió
de posar‐li els mateixos recursos de
professors i professionals que als
altres instituts escola, la previsió de
declarar‐la centre de màxima
complexitat, i la situació després de
signar el pacte contra la segregació
escolar
la lluita contra la segregació escolar
i l'aposta per l'escola inclusiva
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Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

d'una representació de l'associació
NACE, No a l'Assetjament Escolar,
perquè presenti el decàleg contra
l'assetjament escolar elaborat per
l'associació
del president de la Federació
ACAPPS, perquè informi de la
situació i les necessitats dels
alumnes amb sordesa, presentada
per tots els grups parlamentaris
del director general de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial perquè informi
sobre el nou model de Formació
Professional Dual i el canvi
curricular previst



Preguntes per escrit sobre:




SALUT

Preguntes orals al Ple sobre:



el funcionament del sistema
sanitari
la manca de recursos en els serveis
sanitaris




Propostes de Resolució sobre:







el reconeixement de la carrera
professional al personal interí de
l'Institut Català de la Salut
la
reconstrucció
mamària
immediata
després
d'una
mastectomia
les agressions que pateixen els
professionals de la salut
la posada en marxa d'un centre
d'urgències d'atenció primària a
Santa Perpètua de Mogoda
els
programes
d'atenció
domiciliària i equips de suport
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la signatura d'un conveni amb el
Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l'Ebre per al control
de les plagues de mosquits i de
mosca negra a les comarques de
l'Ebre






el temps d'espera per a una visita al
metge de família, i a un especialista,
per a fer‐se una prova, el nombre
de metges de família i la ràtio de
pacients de cada metge de família al
CAP Mútua Rubí
el cost i l’objectiu de la campanya
"Cap al CAP", la informació donada
als professionals sanitaris de la
campanya abans de fer‐la pública,
el suport que donen a aquesta
campanya, i la previsió de reforçar
les plantilles dels centres d'atenció
primària arran d’aquesta campanya
les mesures per a acabar amb la
congestió dels centres d'atenció
primària
els motius de la fallada de la
plataforma de gestió de personal
del sistema informàtic de l'Institut
Català de la Salut, els problemes
provocats, les mesures adoptades i
el temps que s'ha trigat a restablir
el sistema
els criteris d’equitat que aplicarà el
Departament de Salut amb relació a
les llistes d'espera per a millorar
l'accessibilitat al sistema de salut, la
manera per aplicar‐los, i la data per
a aprovar el decret que els desplega
la
previsió
de
traslladar
traumatologia del CAP Manso a
l'Hospital Plató, de Barcelona
l'opinió dels al∙lergòlegs amb
relació a la formació d'infermers
dels centres d'atenció primària
7
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‐

‐

‐

perquè facin les proves cutànies
d'al∙lèrgia, les mesures per a
afrontar el dèficit d'al∙lergòlegs i la
manera com reduirà la llista
d'espera el fet que els infermers
facin les proves cutànies d'al∙lèrgia
el diagnòstic del trastorn específic
del llenguatge a Catalunya, les
actuacions per a fer un diagnòstic
precoç, el nombre d'infants i
adolescents afectats, l'evolució dels
diagnòstics del trastorn específic
del llenguatge als centres de
recursos educatius per a deficients
auditius, els centres que l’avaluen i
diagnostiquen
els recursos mobilitzats per a
atendre l'emergència per la fuita
d'amoníac a l'empresa Carburos
Metálicos, del polígon Nord de
Tarragona, el tipus de recursos del
Servei d'Emergències Mèdiques
que es van mobilitzar, el nombre
d'efectius de la plantilla presents, si
va quedar cap base desatesa durant
aquesta emergència
els motius de la destitució del
gerent de l'Hospital de la Vall
d'Hebron, i la previsió de fer una
reestructuració dels alts càrrecs del
Departament de Salut
els recursos previstos per al
projecte de cobertura sanitària del
Servei d'Emergències Mèdiques al
Cos de Bombers de la Generalitat
en determinades operacions i
intervencions, el model i la dotació
pressupostària, la plantilla i els
equipaments
tècnics,
els
procediments
d'actuació,
coordinació i direcció previstos, el
pla
de
formació
per
als
professionals i l'abast del projecte
de cobertura sanitària
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Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

‐

amb la consellera de Salut sobre el
procés per a constituir BarnaClínic
en una fundació
amb la consellera de Salut sobre el
desenvolupament,
la
dotació
econòmica i la previsió per al 2019
del Pla nacional d'urgències i
atenció continuada
amb la consellera de Salut sobre el
desenvolupament,
la
dotació
econòmica i la previsió per al 2019
de l'Estratègia nacional d'atenció
primària i salut comunitària

Sol∙licituds de compareixença:
‐





‐

del
gerent
del
Sistema
d'Emergències Mèdiques perquè
informi sobre l'organització del
servei d'emergències mèdiques i la
creació de nous serveis com l'Equip
de Complexitat Operativa Eco‐0
de representants de l’Associació
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar
i de Comissions Obreres, perquè
informin sobre el projecte dels
infermers escolars als centres
educatius per a infants amb
necessitats sanitàries, presentada
amb CS, JxCat, ERC i Cat en Comú
d'una representació de l'Associació
Polseres Candela perquè informi
sobre la recerca del càncer infantil
del secretari de Salut Pública, de la
directora assistencial d'Atenció
Primària, de la directora de
l'Agència Catalana del Consum, i del
director general de Centres Públics
perquè informin sobre la Proposició
de llei del servei d'atenció pública a
la salut bucodental i la creació del
Programa d'atenció dental infantil a
Catalunya

8

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 5
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (16‐03‐19 A 25‐06‐19)

‐

‐

‐

de Treballadors de Catalunya, d'una
representació del Departament del
Sector Públic de Salut de la Unió
General de Treballadors de
Catalunya, de la secretària general
d'organització
del
Sindicat
d'Infermeria SATSE, del president
del Consorci de Salut i Social de
Catalunya, del president de
l'Associació Catalana d'Entitats de
Salut, del president de la Unió
Catalana d'Hospitals, amb relació al
Projecte de llei de restabliment del
complement
de
productivitat
variable del personal estatutari de
l'Institut Català de la Salut

d'una representació de l'associació
Volem Signar i Escoltar perquè
informi sobre els problemes dels
infants sords per a fer servir la
llengua de signes en l'àmbit sanitari
del director del Servei Català de la
Salut, perquè informi sobre el
transport sanitari
del delegat territorial del Govern de
la Generalitat a Barcelona, perquè
informi sobre el tancament del
Servei d'Oncologia Pediàtrica de
l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell

Propostes d’audiència en comissió:
‐

‐

del president de la Societat de Salut
Pública de Catalunya i Balears, del
secretari de Salut Pública, del
president de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària, la
presidenta
de
l'Associació
d'Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya, representants del
Col∙legi Oficial d'Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya, del
director general de Vitaldent, de la
directora assistencial d'Atenció
Primària de l'Institut Català de la
Salut, la directora de l'Agència
Catalana del Consum, del director
general de l'Associació Catalana
d'Entitats de Salut, de l’ex‐director
del Servei Català de la Salut, del
director general de Centres Públics
del Departament d'Ensenyament
amb relació a la Proposició de llei
del servei d'atenció pública a la
salut bucodental i de creació del
Programa d'atenció dental infantil a
Catalunya
del secretari general del Sindicat de
Metges de Catalunya, d'una
representació de la Federació de
Sanitat de Comissions Obreres de
Catalunya, del responsable de
sanitat privada de la Unió General

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

CULTURA

Sol∙licituds de sessió informativa:




‐

amb la consellera de Cultura sobre
les iniciatives polítiques previstes
perquè Catalunya torni a liderar la
producció editorial a l'Estat
espanyol
amb la consellera de Cultura sobre
la creació i els objectius de la
Mancomunitat Cultural
amb la consellera de Cultura sobre
els objectius i les actuacions del seu
departament

Sol∙licitud de compareixença:
‐

d’una representació de l’associació
Xarxa de Cases de la Música perquè
informi sobre aquest projecte,
presentada amb JxCat, ERC, Cs i
Catalunya en Comú
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Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

les universitats britàniques que han
rebut ajuts i subvencions a través
de la Fundació Ramon Llull, Diplocat
o altres organismes dependents del
Govern entre els anys 2016 i 2019,
els conceptes i les finalitats dels
mateixos i a càrrec de quines
partides pressupostàries s’han
donat, i la concessió d'ajuts i
subvencions a universitats d’altres
països entre els anys 2016 i 2019
l'informe preceptiu de la Federació
de Municipis de Catalunya i de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques per a aprovar l'Ordre
CLT/14/2019, per la qual es crea el
Consell de la Mancomunitat
Cultural, els motius pels quals la
FMC i l’ACM i representants dels
ajuntaments no formen part, els
motius pels quals s'ha creat com un
òrgan de la Generalitat i les
diputacions, el quòrum de
constitució, el garantiment de la
coordinació amb els ajuntaments, si
estudiarà els projectes de dimensió
territorial del Departament de
Cultura

Proposta de resolució de creació d'una
comissió d'estudi sobre els abusos sexuals
a infants, presentada amb CS, JxCAt, i ERC
Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

Preguntes escrites sobre:




AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐
‐

la situació dels centres especials de
treball
el sistema de protecció de la
infància i l'adolescència

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

la reducció de les llistes d'espera en
les prestacions per a casos de
dependència
el Contracte programa de serveis
socials 2020‐2024



el deute de la Generalitat amb les
entitats socials que gestionen
centres públics de menors tutelats,
les entitats socials pendents del
pagament, el motiu pel qual la
Generalitat no paga, la data
prevista per a pagar el deute, les
mesures adoptades amb relació a la
situació límit de les entitats que
gestionen centres públics de
menors tutelats causada pels
impagaments de la Generalitat, les
mesures adoptades perquè els
centres puguin cobrar
els motius pels quals la Generalitat
ha reduït la prestació a una dona
amb una discapacitat del 94%, si el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies han tingut alguna
reunió amb la família, l'eventual
oferiment de la renda garantida de
ciutadania a la família
els motius pels quals no dona
resposta a una sol∙licitud de
l'Ajuntament
d'Esplugues
de
Llobregat d'oferir una casa
d'acollida d'urgència a una mare i
dues filles que han dit que pateixen
maltractaments del pare, si s'ha
reunit amb l'Ajuntament, si ha ofert
una casa d'acollida d'urgència, i les
accions que fan per a garantir el
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benestar d'aquesta mare i filles que
han
dit
que
pateixen
maltractaments
les mesures previstes per a lluitar
contra la violència que pateix el
col∙lectiu LGBTI, les actuacions per a
garantir la seguretat del col∙lectiu
en l'àmbit del lleure nocturn, la
previsió d'habilitar un servei
nocturn per mitjà de WhatsApp per
a atendre víctimes, les solucions
previstes per a fer front a
l'increment
d'incidències,
les
agressions que s'han detectat
durant el 2018 i el 2019, i les
actuacions que es duran a terme
davant les agressions contra el
col∙lectiu LGBTI fetes per menors
d'edat

Preguntes orals en comissió sobre:


el programa socioeducatiu dels
centres residencials de menors
estrangers no acompanyats, les
entitats
que
els
gestionen
l’avaluació que se’ls aplica, el
nombre d'educadors assignats, i els
plans d'integració a les comunitats
locals on hi ha centres de menors
estrangers no acompanyats

Sol∙licituds de compareixença:


‐

del director general d'Economia
Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa
perquè informi sobre el concurs
públic per a la licitació d'un
contracte de serveis de suport a la
gestió de processos vinculats a la
renda garantida de ciutadania
d'una
representació
de
La
Confederació perquè informi sobre
la situació d'infrafinançament de la

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

xarxa pública de serveis socials i
d'atenció a les persones
d'una representació de l'Associació
de Familiars de la Residència Sant
Cugat Santa Rosa perquè informi
sobre les deficiències en l'atenció
als residents i la qualitat dels serveis

Propostes d’audiència en comissió:
‐

de la directora del Grup de Recerca
Antígona i professora de Filosofia
del Dret de la Universitat Autònoma
de Barcelona, de la coordinadora
d'incidència política a l'associació
Creació Positiva, del president de
Mans Petites, de representant de
l'Associació d'Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya, de
psicòlogues clíniques d'uns serveis
de salut mental infantil i juvenil,
d’una exdiputada i exportàveu del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot a la Comissió de la
Infància, de la responsable de les
polítiques d'infància de Save the
Children a Catalunya, d’un
catedràtic de dret penal de la
Universitat Oberta de Catalunya i
de la Universitat de Lleida, de la
presidenta de la Secció d'Infància i
Adolescència del Col∙legi de
l'Advocacia de Barcelona, d’una
professora de Victimologia a la
Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats Acadèmia i
membre del Grup de Recerca en
Victimització Infantil i Adolescent
de l'Institut de Neurociències de la
Universitat de Barcelona, d’una
educadora en centres residencials
d'acció educativa, de la presidenta
de la Comissió de Violència
Intrafamiliar i de Gènere de
l'Hospital Clínic de Barcelona, d’una
jutgessa de l'Audiència Provincial
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de Barcelona, del responsable de
les polítiques d'infància del Comitè
de Catalunya de l'UNICEF, amb
relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el
tractament del maltractament
infantil

INFÀNCIA

Propostes de resolució sobre:
‐
‐

l'Observatori dels Drets de la
Infància
l'Agenda 2030

Sol∙licituds de compareixença:








del vicepresident del Col∙legi
d'Educadores i Educadors Socials de
Catalunya perquè informi sobre la
situació dels infants i els joves
immigrants no acompanyats
del president de l'associació Mans
Petites perquè informi sobre la
reforma dels protocols sobre la
prevenció dels abusos sexuals i el
maltractament
a
infants
i
adolescents
d’una representació de l'associació
Mans Petites, perquè informi sobre
els
abusos
sexuals
i
els
maltractaments a infants i
adolescents en l'àmbit familiar
d’una representació de l’Associació
Catalana
per
la
Infància
Maltractada perquè informi sobre
l’atenció a les persones que van
patir abusos sexuals en la infància,
presentada amb JxCat i ERC

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

Sol∙licituds de sessió informativa:


AFERS INSTITUCIONALS

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐

la violència masclista
la vigilància a les platges i les
piscines durant la temporada
d'estiu del 2019




Interpel∙lació i Moció sobre:
‐

el món local

Propostes de Resolució sobre:









el Consell Assessor per a l'Impuls
del Fòrum Cívic i Social per al Debat
Constituent
l'encàrrec d'un informe sobre la
hisenda federal a l'Institut d'Estudis
de l'Autogovern
l'encàrrec d'un informe a l'Institut
d'Estudis de l'Autogovern
la commemoració de la vaga de La
Canadenca
l'adscripció de l'Oficina pels Drets
Civils i Polítics al Síndic de Greuges
la necessitat d'aprovar el reglament
de desplegament de la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
la modificació de la Llei 10/2001,
d'arxius i documents

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

amb la consellera de la Presidència
sobre el compliment dels objectius
del Pla de govern de la dotzena
legislatura
amb la consellera de la Presidència
sobre
l'Àrea
de
Seguretat
Institucional i el procés de selecció
dels agents que en formaran part
amb el conseller d'Interior sobre
l'Àrea de Seguretat Institucional i el
procés de selecció dels agents que
en formaran part
amb la consellera de la Presidència
sobre les declaracions de la
portaveu del Govern amb relació als
acords al món local

Sol∙licitud de compareixença:


d'una
representació
de
l'Eurodistricte de l'Espai Català
Transfronterer perquè informi
sobre la tasca i els projectes de
l'Eurodistricte

Preguntes per escrit sobre:




el nombre de reunions del Consell
Assessor per a l'Impuls del Fòrum
Cívic i Social per al Debat
Constituent, els temes tractats, les
persones, les entitats i els agents
socials amb què s'ha reunit, els
acords presos, i els informes o
dictàmens elaborats
el procediment de tramesa del
missatge del president de la
Generalitat adreçat al personal al
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servei de la Generalitat amb motiu
de la diada de Sant Jordi, els
col∙lectius destinataris, les bases de
dades emprades, les dades
personals del personal de la
Generalitat de què disposa i el
tractament que en fa, i si s'ha enviat
aquest missatge o algun altre de
caràcter institucional a números de
telèfon o comptes de correu
electrònic particulars de persones
al servei de la Generalitat
el bloqueig de seguidors en el
compte oficial de Twitter del
Govern, les raons i els criteris per
bloquejar seguidors en els comptes
governamentals, el nombre de
seguidors bloquejats, el bloqueig de
seguidors discrepants

ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Propostes de Resolució sobre:




‐
‐
‐

Sol∙licituds de compareixença:


Propostes d’audiència en Comissió:


de magistrat del Jutjat de Violència
sobre la Dona número 1 de
Barcelona,
la
coordinadora
d'incidència política de l'Associació
Creació Positiva, la magistrada del
Jutjat d'Instrucció número 3
d'Arenys de Mar i sòcia fundadora
de l'Associació de Dones Jutgesses
d'Espanya, la coordinadora del
Grup de Treball de Violències
Masclistes del Consell Nacional de
Dones de Catalunya, i la presidenta
de la cooperativa Tamaia, amb
relació a la Proposició de llei de
reconeixement
del
dret
d'acompanyament
de
gossos
escorta i terapèutics a les víctimes
de la violència masclista

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

els alts del Golan
els assentaments a Cisjordània
la situació al Sudan
les eleccions legislatives a Benín
de suport a una campanya
feminista a Hondures
de suport a la transferència de
poder al Sudan
la despesa del Govern en viatges
durant el seu primer any de mandat

‐

‐

‐

de la secretària general d'Acció
Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència perquè informi sobre
la preparació del Govern davant
cadascun dels escenaris possibles
del Brexit
de la secretària d'Acció Exterior i de
la Unió Europea perquè informi
sobre l'acord marc de cooperació
transfronterera
amb
el
Departament
dels
Pirineus
Orientals
d'una
representació
de
la
Plataforma
Europa
Feminista
perquè informi sobre la campanya
"Europa feminista" i els seus
objectius,
activitats
i
recomanacions
d’una representació del Comitè per
la Llibertat de Louisa perquè informi
sobre la repressió a Algèria i
l’empresonament
de
Louisa
Hanoune, presentada amb ERC,
Catalunya en Comú, JxCat i CUP
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CCMA

Preguntes orals en Comissió sobre:













‐
‐

la viabilitat econòmica i la situació
financera de la Corporació
l'informe
del
Consell
de
l'Audiovisual de Catalunya sobre
l'observança del pluralisme polític
el tractament de les qüestions de
gènere als canals i les emissores de
la Corporació
l'evolució de les audiències de
Catalunya Ràdio
la presència i participació de les
forces polítiques a Catalunya Ràdio
segons l'Informe del CAC sobre
l'observança del pluralisme polític a
la televisió i la ràdio del setembre al
desembre del 2018
la presència d'entitats als debats
polítics a l'emissora segons
l'Informe
del
Consell
de
l'Audiovisual de Catalunya sobre
l'observança del pluralisme polític a
la televisió i la ràdio del setembre al
desembre del 2018
la despesa econòmica destinada a
la producció externa
les dades d'audiència dels canals i
les emissores de la Corporació
segons el darrer baròmetre d'opinió
política del Centre d'Estudis
d'Opinió
la cobertura de les eleccions
generals als canals i les emissores
de la Corporació durant el període
electoral
les
emissions
de
jornades
castelleres
la producció externa i el
compliment del llibre d'estil de la
Corporació

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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Preguntes per escrit sobre:


‐

‐

la selecció dels tres tertulians que
apareixen al documental "De què es
queixen les dones" per a tractar la
participació de les dones en les
tertúlies televisives
les mesures que proposa per
solucionar el desequilibri dels
temps de paraula entre entitats
el pluralisme de veus al programa
"Tot es mou"
la relació entre les intervencions de
Ramón
Cotarelo
com
a
col∙laborador als mitjans de la
Corporació i les gratificacions
rebudes del 2016 ençà

POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

l'accessibilitat dels webs públics per
a persones amb discapacitat
auditiva
l'accessibilitat dels edificis públics
per a persones amb discapacitat
auditiva

Preguntes per escrit sobre:


els objectius, els recursos, els
departaments implicats i els
responsables polítics de la creació i
el desenvolupament de la república
digital, i si ha contractat cap
empresa externa
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els viatges del personal del
Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública
l'estalvi que generarien les
eleccions amb vot electrònic

INTERIOR

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐

l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
el Cos de Mossos d'Esquadra

‐

Seguretat Institucional i el procés
de selecció dels agents que en
formaran part
de l’alcalde de Sant Adrià de Besòs
perquè informi sobre la situació del
barri de la Mina

JUSTÍCIA

Proposta de resolució sobre:
‐

la banalització del nazisme i el
feixisme

Preguntes per escrit sobre:

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

el millorament de la gestió de la
desaparició de persones i del suport
a llurs familiars

‐

Proposta de Resolució sobre:


el nombre d'edificis que són seus
judicials a Sabadell, i l'import del
lloguer anual
la instal∙lació de noves lliteres, la
capacitat de les habitacions, el
nombre d'interns i el nombre
d’habitacions lliteres al Centre
Educatiu de Justícia Juvenil Can
Llupià, de Barcelona

la reobertura de la comissaria dels
Mossos d'Esquadra de la plaça de
Catalunya de Barcelona
IGUALTAT DE LES PERSONES

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller d'Interior sobre
l'Àrea de Seguretat Institucional i el
procés de selecció dels agents

Propostes de resolució sobre:


‐

la Comissió Nacional per a una
Intervenció Coordinada contra la
Violència Masclista
la salut sexual i reproductiva

Sol∙licituds de compareixença:


del director general de la Policia
perquè informi sobre l'Àrea de

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR
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Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre les accions
amb relació a les polítiques LGBTI

Preguntes per escrit sobre:
‐

les accions i mesures concretes a
què es destinaran els 32 milions
d'euros previstos per a lluitar
contra la violència masclista el
2019, l'increment que suposen
respecte als pressupostos dels
exercicis del 2015 al 2018, els
departaments que duran a terme
les accions, i si els diners que ha
rebut Catalunya del Pacte d'estat
contra la violència de gènere se
sumaran als 32 milions d'euros que
hi destina la Generalitat

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de la diputada responsable del torn
d'ofici del Col∙legi de l'Advocacia de
Barcelona, perquè informi sobre la
guia de bones pràctiques del
Col∙legi per a assistir els menors
estrangers no acompanyats
de la diputada responsable del torn
d'ofici del Col∙legi de l'Advocacia de
Barcelona, perquè informi sobre
l'assistència a les víctimes de
violència masclista

JOVENTUT

Proposta de resolució sobre:
‐

els horaris de la pràctica esportiva
dels joves

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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