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Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

TREBALL



Pregunta oral al Ple sobre:


la situació de les plantes de General
Cable a Manlleu i a Montcada i
Reixac



Proposta de Resolució al Ple sobre:


el tancament de les plantes de
General Cable a Manlleu i a
Montcada i Reixach, presentada per
tots els grups parlamentaris



Preguntes per escrit sobre:






el lloguer de l'edifici Cíclope,
d'Igualada, el calendari i pressupost
de les obres d'adequació de l'edifici
del Servei d'Ocupació de Catalunya
a Igualada, i el malestar dels
treballadors del SOC a l'Anoia per
les condicions de treball a l'edifici
actual
el nombre de tècnics d'atenció al
públic per usuari a les oficines del
Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, l'evolució del personal
tècnic els darrers deu anys, les
mesures adoptades per a rebaixar
la ràtio de tècnics per usuari per a
assolir
els
objectius
de
l'Organització Internacional del
Treball
la
precarietat
laboral
dels
treballadors agrícoles i temporers, i
les accions per a millorar les seves
condicions laborals, les actuacions
per a garantir que les empreses
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paguin
el
salari
mínim
interprofessional,
el
nombre
d'inspeccions de treball fetes a les
empreses agrícoles en el període
2017‐2019
la situació de les plantes de
l'empresa General Cable a Manlleu
i Montcada i Reixac, les accions per
a evitar el tancament, les previstes
per a evitar els acomiadaments dels
treballadors, les gestions fetes amb
la direcció de les plantes, i les
reunions fetes amb els sindicats
els costos econòmics dels talls de
carreteres i dels desperfectes
ocasionats pels disturbis ocorreguts
del 14 al 20 d'octubre de 2019 i els
criteris d'assignació dels serveis
mínims diferenciats entre Renfe i
els Ferrocarrils de la Generalitat per
a la vaga del 18 d'octubre de 2019
les reunions amb els sindicats i
l'empresa Sada, de Lleida, el pla de
viabilitat de l'empresa, les gestions
per a evitar el tancament, les
mesures per a evitar la venda, les
gestions per a recol∙locar els
treballadors, la previsió de fer una
taula de negociació per a tornar a
portar la producció de l'empresa
Sada a la planta de Lleida
la convocatòria de la reunió entre el
delegat del Govern i el Comitè
Executiu de la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Sabadell,
l'assistència de membres de l'equip
d'Esquerra
Republicana
de
Catalunya a Sabadell a aquesta
reunió, el criteri de la Delegació del
Govern a Barcelona per a designar
els assistents a les reunions amb
entitats i les trobades institucionals,
el
nombre
de
trobades
institucionals i reunions de la
Delegació del Govern a Barcelona
amb entitats en què hi ha hagut
membres externs a la Delegació
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el
nombre
de
denúncies
presentades
per
presumptes
discriminacions sexistes en la
selecció de personal per al Mobile
World Congress del 2019 i el
nombre d’expedients que s’han
instruït,
les situacions de
discriminació sexista en la selecció
de personal per al Mobile World
Congress denunciades el 2019, si els
fets denunciats incorren en
conductes contractuals que no
s'ajusten a la llei, el nombre de
sancions imposades i les mesures
previstes
per
a
evitar
discriminacions sexistes en la
selecció de personal per als
congressos

Moció al Ple sobre:
‐

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:










TERRITORI I MEDI AMBIENT

Proposició de llei per a prohibir els cetacis
i els otàrids en captivitat i els delfinaris a
Catalunya, presentada amb Catalunya en
Comú

Pregunta oral al Ple sobre:


el canvi climàtic
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les afectacions mediambientals de
l'empresa paperera Sarrià, SL, de
Sarrià de Ter
el Pla director urbanístic del litoral
de les comarques gironines

Preguntes per escrit sobre:


amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre la pèrdua de
80 milions d'euros de fons europeus
pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies en el període
2010‐2016

l'emergència climàtica

Propostes de Resolució sobre:

Sol∙licitud de sessió informativa:


les polítiques d'habitatge



el nombre de finques comprades
per l'Incasòl a l'Alt Camp, i l'ús a què
es pensen destinar
la renovació de l'aeri de Montserrat
el flux de vehicles de la C‐55 al tram
sud del Bages en el període 2016‐
2018
les actuacions per a resoldre
l'accidentalitat del tram sud de la
carretera C‐55
l'adjudicació, execució, i el cost de
les obres de prolongació del tram
Berga ‐ Túnel del Cadí de la C‐16, i
la
previsió
d'entrada
en
funcionament del tram
la represa de les obres de
construcció de la primera fase del
polígon comarcal d'Olvan i la
finalització de les mateixes
l'estat de degradació de les
instal∙lacions i les accions previstes
per
a
corregir
l’estat
d’abandonament de l'antiga Ràdio
Liberty a Pals, la situació de la
concessió sol∙licitada per la
Fundació Mar al febrer del 2016 i el
programa d'actuació de la fundació
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per a la rehabilitació de les
instal∙lacions
els motius pels quals no ha
complert una resolució del
Parlament sobre la instal∙lació de
pantalles acústiques a la carretera
C‐32 al pas per Premià de Dalt, la
previsió
d'instal∙lar
aquestes
pantalles, i si s’ha mantingut alguna
comunicació amb l’ajuntament
els motius pels quals s'han
paralitzat les obres de la carretera
C‐14 al túnel de Tresponts, els
pagaments i les certificacions de les
obres, les gestions per a assegurar
que s'acabin sense problemes, el
motiu pel qual no s'ha informat la
Plataforma de Veïns del Túnel de
Tresponts de la paralització, les
raons perquè no es va informar de
les discrepàncies econòmiques
entre les empreses constructores
en l'acte amb motiu de l'acabament
de la perforació del túnel, les
mesures previstes per a garantir la
continuïtat de les obres en cas
d'incompliments entre empreses
el nombre de porcs vietnamites
capturats a Tarragona el 9 de
setembre de 2019, el lloc on els han
portat, l'esterilització, la revisió de
l'estat de salut i el xipatge dels porcs
i la consideració del centre La Bassa,
al Vendrell, com a nucli zoològic
l'execució i el calendari previst per
al compliment de la sentència sobre
l'abocador de Vacamorta, de
Cruïlles
les actuacions justificades per
l'Ajuntament de Pratdip per a rebre
una subvenció de les que estableix
la Llei 3/2009, de regularització i
millora
d'urbanitzacions
amb
dèficits urbanístics, la depuració
d'aigües residuals a Pratdip,
l'existència d'una depuradora
tancada a la urbanització Les Planes
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del Rei, i el requeriment de
l'Agència Catalana de l'Aigua a
l'Ajuntament de Pratdip de posada
en funcionament de la depuradora
tancada de la urbanització Les
Planes del Rei
Preguntes orals en Comissió:


la planificació del desplegament de
l'activitat logística a les comarques
de Tarragona

Sol∙licituds de sessió informativa:




amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre el manteniment
de torrents i rieres que fa l'Agència
Catalana de l'Aigua
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre la seguretat
dels treballadors i dels usuaris de
les línies ferroviàries arran d'actes
de sabotatge

Sol∙licituds de compareixença:






d’una representació de l’entitat de
Mercaderies per l’Interior perquè
informi sobre les activitats de
l’entitat per a reclamar les garanties
de la provisionalitat del tercer fil
ferroviari per la línia de la costa,
presentada amb Cs, JxCat, ERC, CAT
en Comú i PPC
de la directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic perquè
informi sobre la planta de
tractament de purins de Juneda
de la directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic perquè
informi sobre els resultats de les
inspeccions ambientals a empreses
del Vallès Oriental
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ECONOMIA I HISENDA
Proposició de llei de modificació de la Llei
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals
i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de
desembre, de creació de l’Institut Català de
les Indústries Culturals, presentada amb
JxCat, ERC i Catalunya en Comú
Preguntes per escrit sobre:


Preguntes per escrit sobre:






els ajuts públics o les subvencions
rebuts per l’Institut Nova Història
des del 2012, les licitacions, les
concessions i els contractes
adjudicats a diverses empreses amb
el mateix domicili social que
l’Institut Nova Història del 2012
ençà

AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ



Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:




les accions del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació amb relació a la gestió
del territori
la prevenció i l'extinció d'incendis

Sol∙licitud de sessió informativa:


Propostes de Resolució sobre:



els incendis de la Ribera d'Ebre i el
Segrià
la defensa de la pagesia i d'un preu
digne del raïm i el vi
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la continuïtat dels tractaments
contra l'eruga processionària al
Berguedà, el seguiment i l'actuació
contra l'eruga del boix
els ajuts per a millores forestals
atorgats al Bages, el Berguedà, el
Solsonès i el Moianès en el període
2014‐2018
les restes humanes trobades en la
prospecció del golf de Roses segons
l'estudi
cartogràfic
del
Departament
d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació que
es va presentar el 21 de març de
2019,
les gestions per a
documentar les restes, les anàlisis
d'ADN, i si s'ha informat el sistema
unificat de persones desaparegudes
i restes humanes sense identificar
de les restes trobades en la
prospecció
si es va fer un aixecament judicial de
les restes humanes trobades en la
prospecció del golf de Roses, si es
van instruir diligències prèvies, el
lloc on són i les diligències judicials
ordenades,
l'organisme i el
responsable que van coordinar la
recollida i el lliurament, si la policia
va fer una inspecció ocular

amb la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
sobre la prevenció, l'acció i la gestió
amb relació a l'emergència
provocada per l'incendi que ha
afectat la Ribera d'Ebre, les
Garrigues i el Segrià
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Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director general d’Alimentació,
Qualitat
i
Indústries
Agroalimentàries perquè informi
sobre les actuacions respecte a la
crisi del sector dels cítrics,
presentada amb ERC i JxCat




EMPRESA I CONEIXEMENT
Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la vaga del 18 d'octubre de 2019

la situació, la titularitat, la previsió
d’ús i el cost dels antics centres
d'acollida turística de Sallent i Berga
si disposa de suficients mitjans
d'inspecció per a controlar els
lloguers d'apartaments turístics
il∙legals, el nombre d'inspeccions
fetes a l'estiu, el nombre d'actes
aixecats, les mesures previstes per
a millorar el control, la crítica de
l'Associació
Turística
d'Apartaments amb relació a la
disminució dels lloguers a l'estiu
arran de la proliferació de lloguers
il∙legals, la creació d'un registre
d'empreses
explotadores
d'apartaments i habitatges d'ús
turístic

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐
‐

els efectes econòmics de la situació
política a Catalunya
la universitat

SINDICATURA DE COMPTES

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del director general de Turisme
perquè expliqui les declaracions en
què manifestava la intenció de
llevar als municipis la gestió d'una
part de la taxa turística
del president de l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques
perquè
informi
sobre
les
universitats públiques, presentada
per tots els grups parlamentaris

Propostes de Resolució sobre:




l’Informe de fiscalització 1/2019,
sobre l’anàlisi dels comptes de les
empreses públiques, els consorcis,
les fundacions i les entitats
autònomes no administratives de la
Generalitat de Catalunya, exercicis
2015 i 2016
l’Informe de fiscalització 3/2019,
sobre el Consell Català de l’Esport,
corresponent al 2016

Preguntes per escrit sobre:


la distribució dels ingressos
generats per la taxa turística, els
generats l’any 2018 i la modificació
d’aquesta distribució
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i
reducció de les desigualtats


EDUCACIÓ

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:


el curs escolar 2019‐2020

Proposta de Resolució sobre:
‐

la incorporació de la infermera
escolar als centres educatius



Preguntes per escrit sobre:


la introducció de les qualificacions
dels alumnes dels centres públics
de primària i secundària al
programa informàtic Esfera, el
nombre de docents que fan servir
regularment el programa, els que
ho van fer servir al final del curs, i
els que van haver de fer servir el
programa
de
nit
per
la
impossibilitat de fer‐ho en hores
lectives, el nombre d'hores que han
dedicat els docents a introduir les
qualificacions
de
manera
extraordinària, les alternatives
facilitades per a introduir les
qualificacions dels alumnes, els
motius i nombre de dies de la
fallada del programa informàtic
Esfera, l'empresa que gestiona el
programa, la data de finalització del
contracte i la possibilitat de
rescindir‐ho,
el
tipus
de
procediment dut a terme per a
contractar el programa informàtic,
l'empresa que ha solucionat la
fallada, la previsió de modificar i
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millorar el sistema de qualificacions
en l'educació obligatòria
la previsió d'assumir la titularitat de
l'Escola Intermunicipal del Penedès,
les negociacions amb els titulars de
l'escola i amb els sindicats, si el
Consell Escolar i el ple de
l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès han aprovat el canvi de
titularitat, si pagarà al titular de
l’escola per a adquirir els terrenys i
l'edifici,
el
garantiment
de
l'estabilitat de la plantilla i de la
direcció de l'escola
la realitat sociolingüística dels
centres escolars, les dades que el
Departament d'Educació i els
serveis territorials utilitzen per a fer
els projectes educatius i lingüístics
dels centres, l'assessorament que
reben, l'avaluació dels projectes
lingüístics dels centres educatius
pels serveis territorials, per la
inspecció educativa i pel mateix
centre, si els projectes educatius i
lingüístics estan publicats en els
webs dels centres, l'actuació del
Departament i la inspecció
educativa amb relació als projectes
lingüístics
el nombre de centres educatius que
reforcen l'ensenyament del castellà
en el seu projecte lingüístic, el
nombre de centres que reforcen
l’ensenyament en català, les dades
relatives a la llengua emprada pels
docents d'educació secundària
obligatòria per a impartir matèries
no lingüístiques, els resultats de les
proves de competències bàsiques
en català, en castellà i en una
tercera llengua
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l'Estudi sociolingüístic als patis
d'escoles i instituts de zones
urbanes de Catalunya de la
Plataforma per la Llengua,
l'autorització a la Plataforma per a
accedir als patis de les escoles, la
participació en el disseny de
l'estudi, la informació als equips
directius
dels
centres,
als
ajuntaments dels municipis, i a les
famílies on es va fer l'estudi, la
vulneració del dret de protecció
dels infants, la necessitat d'articular
protocols per a garantir la protecció
dels drets de l'infant davant
d'estudis i investigacions fets en
centres educatius,
la previsió
d'emprendre accions contra la
Plataforma per la Llengua arran de
l'elaboració d’aquest estudi
la presència d’amiant en pissarres
de centres educatius, la informació
donada a les famílies dels alumnes,
el calendari de retirada i els
recursos econòmics per a fer‐ho
el
nombre
d'alumnes amb
necessitats educatives especials
atesos pels equips d'assessorament
i orientació psicopedagògic del curs
2010‐2011 ençà, la ràtio d'alumnes
atesos per cada professional, el
nombre de psicopedagogs i el
nombre d'alumnes amb necessitats
educatives especials del curs 2010‐
2011 ençà
el seguiment de la vaga del 18
d'octubre de 2019 als centres
escolars per part dels docents, del
personal d'administració i serveis,
dels
professionals
d'atenció
educativa, i pels serveis territorials
del Departament i el cost de la vaga
del 18 d'octubre de 2019 per al
Departament d'Educació
l'anàlisi del cost econòmic de les
propostes plantejades en els àmbits
del Pacte contra la segregació
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escolar a Catalunya,
el cost
econòmic i pressupostari estimat, la
previsió pressupostària per a donar
compliment a les mocions i
resolucions parlamentàries de la
legislatura actual relatives a la
segregació escolar a Catalunya, les
mesures que estan condicionades a
l'aprovació de nous pressupostos, i
les propostes i mesures que es
podran fer efectives el curs vinent

Sol∙licituds de compareixença:








de la cap de projectes de la
Fundació Jaume Bofill, i d’un
membre de l'equip coordinador de
la Federació de Moviments de
Renovació
Pedagògica
de
Catalunya,
perquè
presentin
l'informe "Educació a l'hora: uns
altres
horaris
escolars
són
possibles"
d'una
representació
de
la
Confederació
Cristiana
d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya perquè
informi sobre la segregació escolar i
la inclusió
d'una representació de la Federació
d'Associacions de Mares i Pares
d'Escoles Lliures de Catalunya
perquè informi sobre la segregació
escolar i la inclusió
d’una representant de polítiques
d'infància i sensibilització de Save
the Children Barcelona, perquè
presenti l'informe "On tot comença:
educació de 0 a 3 anys per a igualar
oportunitats"
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Propostes d’audiència en comissió:


de representants de la Federació
d'Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya; de la
Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes d'Ensenyament
Secundari de Catalunya; de la
Federació d'Associacions de Mares i
Pares
d'Escoles
Lliures
de
Catalunya; d’un professor de
sociologia de l'educació de la
Universitat de Barcelona; de
representants de la Federació de
Moviments
de
Renovació
Pedagògica de Catalunya i de la
Fundació Jaume Bofill amb relació a
la Proposició de llei de gratuïtat dels
llibres de text i el material curricular






Preguntes per escrit sobre:




SALUT

Pregunta oral al Ple sobre:


l'estructura del Departament de
Salut

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:


la cobertura del servei públic de
salut en l'àmbit rural

Propostes de Resolució sobre:
‐




la incorporació de la infermera
escolar als centres educatius
el
diagnòstic
de
la
limfangioleiomiomatosi
el
millorament
de
la
comprensibilitat dels informes
mèdics
el desdoblament del CAP Sant Pere,
de Reus
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la reducció de les llistes d'espera del
sistema sanitari
l'equiparació dels nivells retributius
dels professionals de l'atenció
primària amb els dels serveis
hospitalaris
les urgències pediàtriques al Prat de
Llobregat






els serveis que la Fundació Sant
Hospital, de la Seu d'Urgell té
contractats a la Cooperativa
Pediàtrica dels Pirineus, i la gestió i
els comptes d’aquesta cooperativa
el sistema informàtic de la borsa de
treball de l'Institut Català de la
Salut, els problemes del sistema, la
data des de la qual conté errors, el
nombre de treballadors afectats,
l’empresa que ho gestiona, les
mesures
adoptades
per
a
solucionar els problemes, la manera
de garantir als professionals
sanitaris que són a la borsa de
treball que les puntuacions que hi
figuren són correctes, el nombre de
queixes rebudes, i les mesures
previstes per a modificar i millorar
el sistema informàtic de la borsa de
treball de l'ICS
el nombre de places de metge
intern resident que ha ofert per a la
convocatòria del 2020
els canvis en l'estructura del
Departament de Salut, els motius,
l'increment de places causat pels
canvis, el nombre d'àrees bàsiques
de salut que incorporen els
determinants socials en llur
finançament
la situació de col∙lapse del servei
d'urgències de l'Hospital de Sant
Joan Despí Moisès Broggi, la
mitjana de pacients per infermer
del servei d'urgències de l'hospital,
8
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el temps d'espera per a accedir a un
llit, el nombre de llits que es
tancaran a l'estiu, la previsió
d'anul∙lació d'operacions arran del
tancament de llits, la previsió de
tancament de quiròfans,
les
mesures per a solucionar la situació
de col∙lapse del servei d'urgències,
el nombre de treballadors que han
marxat a treballar a altres centres,
la situació laboral del personal i les
mesures per a millorar‐la, la llista
d'espera per a visites i operacions
de l'Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi
la valoració del tancament els cap
de setmana del CAP Joan Vilaplana,
de Girona, el nombre d'usuaris que
han estat atesos els caps de
setmana al CAP Güell i a l’Hospital
Josep Trueta des de febrer del 2018,
si és definitiva la decisió de tancar
els caps de setmana el CAP Joan
Vilaplana, de Girona
si unes declaracions de la consellera
de Salut posen en dubte la
professionalitat
dels
equips
d'emergències
mèdiques,
l'elaboració d'un informe sobre els
afectats i ferits en els aldarulls que
es van produir entre el 14 i el 20
d'octubre de 2019, les visites a
especialistes, a centres d’atenció
primària, les proves diagnòstiques i
les intervencions quirúrgiques
reprogramades a causa dels talls de
trànsit viari i ferroviari, si
ambulàncies
del
Servei
d'Emergències Mèdiques han
acompanyat els participants en les
marxes per la llibertat, el volum i el
cost dels serveis d'emergències
mèdiques que han cobert els
aldarulls d'octubre, i sobre les
agressions a professionals del
Servei d'Emergències Mèdiques

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR











el motiu pel qual el Servei Català de
la Salut demana les dades relatives
a les persones que han estat ateses
arran de les mobilitzacions del 14 al
20 d'octubre de 2019
el motiu pel qual el Govern no s'ha
adherit a l'acord amb altres
comunitats autònomes per a
adquirir vacunes contra la grip
la relació del Departament de Salut
amb la cooperativa Pediatria dels
Pirineus, l'acord del Departament
de Salut amb l'Hospital Sant Joan de
Déu per a oferir serveis sanitaris per
mitjà de la cooperativa Pediatria
dels Pirineus, els imports pagats a la
cooperativa, l'import rebut des de
la seva creació, el motiu pel qual no
es poden consultar públicament el
pressupost, les contractacions i els
serveis públics de la cooperativa
Pediatria dels Pirineus, l'import
pagat pels serveis prestats per la
cooperativa Pediatria dels Pirineus
per mitjà de l'Hospital Sant Joan de
Déu, el control pel Departament de
Salut de les empreses que reben la
major part d'ingressos del sector
públic, la manca de transparència
en la gestió, el control i la
fiscalització de la cooperativa
Pediatria dels Pirineus
els motius pels quals no han
començat les obres del nou centre
d'atenció primària de la Seu
d'Urgell, la durada de les obres, la
informació
del
procés
als
representants dels treballadors, els
motius pels quals l'empresa
adjudicatària va renunciar a la
construcció
el nombre de vacunes antigripals
que va adquirir per a la campanya
de vacunació 2018‐2019, la possible
reducció de les visites a urgències a
causa de la grip per haver adquirit
un nombre determinat de vacunes,
9
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l'índex de vacunació antigripal que
creu que s'aconseguirà, la inclusió
dels objectius de resultats en salut
en l'avaluació de les campanyes de
vacunació antigripal, la previsió de
posar en marxa el Pla integral
d'urgències de Catalunya per a la
campanya de vacunació antigripal
2019‐2020,
la
previsió
d'incrementar
els
recursos
econòmics i humans del Pla integral
d'urgències de Catalunya i els
destinats a l'atenció primària per a
fer front a la grip d'enguany
si el trasllat de la Fundació Tic Salut
a Barcelona és definitiu, el motiu, la
resposta de l'Ajuntament de
Mataró, les negociacions amb
l'Ajuntament de Mataró i el
TecnoCampus per a frenar el
trasllat, les accions fetes amb els
agents socioeconòmics de Mataró
per a ancorar‐hi la Fundació Tic
Salut, si el trasllat de la Fundació Tic
Salut a Barcelona és un exemple de
la política pel que fa a l'equilibri
territorial

CULTURA

Propostes de Resolució sobre:






Pregunta oral en Comissió sobre:





de la presidenta de l'Associació
Espanyola
de
Linfangioleiomiomatosi,
perquè
informi sobre la investigació de la
linfangioleiomiomatosi i l'atenció
sanitària i social que reben les
dones que la pateixen

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

el projecte de creació del Museu
Nacional d'Història i Arqueologia de
Catalunya

Preguntes per escrit sobre:

Sol∙licitud de compareixença:


la presència efectiva de les dones
en la indústria audiovisual catalana,
presentada amb Catalunya en
Comú
el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors
del Consorci per a la Normalització
Lingüística
el Conservatori de Música Isaac
Albéniz, de Girona



els ajuts per a la restauració de
monuments atorgats al Bages, el
Berguedà, el Solsonès i el Moianès
en el període 2014‐2018
els ajuts per a preservar i restaurar
colònies industrials dels rius
Llobregat, Ter i Anoia en el període
2015‐2018
l'afectació en el sector turístic dels
disturbis ocorreguts a Barcelona del
14 al 20 d'octubre de 2019, el
nombre
de
vols
anul∙lats,
cancel∙lats
o
endarrerits
a
l'aeroport de Barcelona ‐ el Prat, els
creuers afectats, les anul∙lacions i
les
cancel∙lacions
d'estades
hoteleres, l'afectació en el sector
cultural, els actes culturals,
recreatius i festius anul∙lats

10
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Sol∙licituds de compareixença:



d'una representació de la Fundació
Catalunya Cultura perquè expliqui
les finalitats i la tasca de la Fundació
d’una representació de la Federació
d’Ateneus de Catalunya perquè
informi sobre l’activitat de suport a
la
tasca
de
les
entitats
socioculturals, presentada per tots
els grups parlamentaris

Sol∙licitud de compareixença:


del president de l'Associació
Catalana de Centres Especials de
Treball d'Iniciativa Privada perquè
informi sobre els centres especials
de treball, presentada amb JxCat i
ERC

INFÀNCIA

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Proposta de resolució sobre la creació d’un
grup de treball sobre el sistema de
protecció de la infància i l’adolescència,
presentada per tots els grups parlamentaris

Preguntes per escrit sobre:




el seguiment de la vaga del 18
d'octubre de 2019 als centres
residencials per a gent gran, als
centres de dia i als centres
residencials d'atenció educativa, i
pels motius per a desconvocar les
taules de treball del Pacte nacional
per la discapacitat entre el 14 i el 18
d'octubre de 2019
el nombre de punts Òmnia
distribuïts pel territori, els que hi ha
a Lleida, el Pirineu i l’Aran, el
pressupost que destina la Direcció
General
d'Acció
Cívica
i
Comunitària, si s’ha contractat
personal per a acomplir les tasques
dels punts Òmnia, els convenis de la
Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària
amb
les
administracions locals, si els punts
Òmnia del territori de Lleida, el
Pirineu i Aran elaboren una
memòria anual i el lloc on es poden
consultar els pressupostos dels
punts

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

Sol∙licituds de compareixença:








de la responsable de polítiques
d’infància de Save the Children,
perquè informi sobre el model
Barnahus com a recurs per a
atendre els infants víctimes d’abús
sexual i llurs famílies, presentada
amb ERC i JxCat
de la directora general d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència perquè
informi sobre els objectius i les
finalitats de les cases d’acollida,
presentada amb ERC i JxCat
d'una representació del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya perquè
informi sobre els riscos digitals a
què estan exposats els menors,
presentada amb JxCat, ERC i
Catalunya en Comú
de la subdirectora del Servei Català
de la Salut perquè informi sobre la
tasca de la Unitat Funcional
d'Abusos a Menors, presentada
amb JxCat i ERC
11
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de la gerent de Salut i Atenció
Integrada del Servei Català de la
Salut perquè informi sobre la tasca
de la Unitat Funcional d'Abusos a
Menors, presentada amb JxCat i
ERC
de la responsable de polítiques
d’infància de Save the Children
perquè
presenti
l’informe
«Violència viral: anàlisi de la
violència contra la infància i
l’adolescència en l’entorn digital»,
presentada per tots els grups
parlamentaris
del fiscal de menors de la Fiscalia
Provincial de Barcelona, perquè
informi sobre la protecció dels
menors en l’entorn digital,
presentada per tots els grups
parlamentaris
d’una advocada especialista en
temes de família i protecció de
menors, perquè informi sobre el
sistema de detecció d'abusos
sexuals a infants i adolescents
d’una representant de l'Associació
d'Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya, perquè informi sobre
el model d'atenció als infants
víctimes d'abusos sexuals
d’una psicòloga clínica en un servei
de salut mental infantil i juvenil,
perquè informi sobre el model
d'atenció als infants víctimes
d'abusos sexuals

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 l’esport i l’activitat
física de Catalunya, presentada amb JxCat i
ERC

Sol∙licitud de compareixença del president
de la Generalitat:


perquè informi sobre la seva
presumpta relació amb els
detinguts que presumptament
volien actuar contra el Parlament i
el seu coneixement dels plans
previstos



Pregunta oral al Ple sobre:


la violència masclista


Proposta de Resolució sobre:


la denominada
Càrrecs Electes

Assemblea

de

Preguntes per escrit sobre:



la voluntat de crear una
delegació del Govern a Manresa
el període en què la consellera
de la Presidència ha format part
del Consell per la República, si
era membre en la data del 17 de

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

juliol de 2019 i la compatibilitat
entre ésser membre del Consell
per la República i ésser
consellera de la Presidència
l´encàrrec d’un informe relatiu a
la compatibilitat de la consellera
de la Presidència per a ésser
membre del Consell Executiu i
ésser membre dels òrgans de
direcció del Consell per la
República, i les connexions
telefòniques
o
per
videoconferència fetes des
d’alguna seu del Govern entre la
consellera i el Consell per la
República
els recursos propis que destina a
lluitar contra la violència
masclista el 2019, els recursos
de l'Estat espanyol amb què
compta, i si els 32 milions
d'euros que destina a la lluita
contra la violència masclista
inclouen els recursos que el
Govern de l'Estat destina a
Catalunya pel Pacte d'Estat
contra la violència masclista
l'acreditació de les persones que
van instal∙lar una pancarta al
balcó del Palau de la Generalitat
el 27 de setembre de 2019, qui
la va sol∙licitar, els espais a què
dona
accés
l'acreditació
d'entrada al Palau de la
Generalitat que es fa als
ciutadans, l'accessibilitat dels
espais que donen al balcó del
Palau, si les persones que van
instal∙lar la pancarta van accedir‐
hi portant‐la prèviament, si les
persones que accedeixen al
Palau
poden
desplegar
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pancartes en els seus espais o
balcons, i el protocol d'actuació
dels Mossos d'Esquadra que
custodien el Palau de la
Generalitat si un grup de
ciutadans hi accedeixen i hi
pengen una pancarta
l'afectació de les protestes que
van començar el 14 d'octubre de
2019 en l'agenda institucional,
les activitats amb participació de
membres del Govern anul∙lades
i els actes públics i les reunions
dels departaments anul∙lats
els presidents i primers
ministres als quals el president
de la Generalitat i el conseller
d'Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
han adreçat cartes i sobre les
respostes rebudes
la data es què es va encarregar,
el calendari i el cost de la
campanya
"El
Pacte
internacional dels drets civils:
defensa el nostre dret a la
llibertat d'expressió i a la reunió
pacífica", l'import pagat als
mitjans de comunicació per
l'emissió de la campanya, i la
valoració que en fa la Comissió
Assessora sobre la Publicitat
Institucional

Sol∙licitud de compareixença:


d'una representació de la
Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional perquè
informi sobre la despesa
destinada
a
publicitat
institucional del 2018 ençà

ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Proposta de Resolució sobre:


Preguntes per escrit sobre:






l'import
econòmic
de
les
subvencions
d'ajuda
al
desenvolupament atorgades en el
període 2011‐2017, les entitats, les
associacions i els col∙lectius que van
rebre subvencions de l'Agència
Catalana
de
Cooperació
al
Desenvolupament en el període
2011‐2017, els projectes i els
programes
d'ajuda
al
desenvolupament subvencionats, i
els programes que van rebre
subvencions de l'Agència Catalana
de Cooperació en el període 2011‐
2017
les
despeses
en
concepte
"d'entreteniment",
“dietes”
,
“telèfon”, "viatges a Washington
DC i Nova York", "viatges a altres
ciutats”, generades pel delegat del
Govern als Estats Units i al Canadà
durant el setembre i l'octubre del
2019
les despeses en "dietes", "telèfons",
“entreteniment” i "viatges" dels
delegats del Govern a l'exterior en
el període 2017‐2019

Sol∙licitud de sessió informativa:


INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

el cessament del delegat del
Govern als Estats Units i al
Canadà

amb el conseller d’Acció Exterior,
Relacions
Institucionals
i
Transparència
sobre
les
subvencions
d’ajuda
al
14
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desenvolupament que va atorgar
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament en el període
2011‐2017




Sol∙licitud de compareixença:
‐

d’una representació de la Coalició
Prou Complicitat amb Israel perquè
informi sobre la campanya
internacional
de
boicot,
desinversions i sancions com a eina
per a fer respectar els drets humans
i el dret internacional, presentada
amb ERC, Catalunya en Comú i CUP




CCMA

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals



Preguntes orals en Comissió sobre:
‐
‐
‐

‐
‐

els ingressos per publicitat
la gestió financera
les dades d'audiència de la segona
onada de l'Estudi General de
Mitjans
el tractament informatiu de la
Diada del 2019
la pluralitat a la ràdio i televisió
pública de Catalunya

Preguntes per escrit sobre:


el compliment del llibre d'estil de la
Corporació per les productores
externes que signen contractes
amb TV3

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR



el criteri per a la presentació dels
ingressos davant la Comissió
Nacional dels Mercats i la
Competència
la pràctica dels professionals de la
Corporació de difondre a les xarxes
socials, per mitjà de comptes
personals, missatges amb opinions
polítiques, i les mesures que
s’adoptaran perquè els treballadors
no facin manifestacions públiques
que comprometin la imparcialitat
dels mitjans, en compliment del
llibre d'estil de la Corporació
les mesures adoptades per TV3 per
a complir els acords 27/2018 i
80/2013
del
Consell
de
l'Audiovisual de Catalunya
el tractament equilibrat de tots els
punts de vista després de la
sentència del judici del procés
la cobertura que el Telenotícies va
fer del comunicat dels Mossos
d'Esquadra en què denunciaven la
manca de mitjans
el motiu pel qual els aldarulls del 15
i el 16 d'octubre de 2019 no es van
retransmetre en directe i la relació
de connexions en directe i
reemissions als canals i emissores
de la Corporació en el marc de la
vaga general del 18 d'octubre de
2019
el motiu pel qual TV3 no va
informar sobre la comunicació dels
Mossos d'Esquadra amb relació als
atacs amb àcid que van patir el 16
d'octubre de 2019, el temps que es
va dedicar als agents dels cossos de
policia ferits en els aldarulls
d’octubre, el temps que es va
dedicar a informar sobre l'agent
greument
ferit,
el
nombre
d'entrevistes fetes a familiars
d'agents de policia ferits, el nombre
d'aparicions a TV3 del portaveu de
la Federació de Professionals de la
15
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Seguretat Pública de Catalunya
(Fepol) del Cos de Mossos
d'Esquadra
els documentals o els continguts
produïts amb base en les recerques
de l’Institut Nova Història que han
emès mitjans de comunicació
públics, els programes de Catalunya
Ràdio, de TV3 o del Canal 33 que
han
convidat
investigadors
vinculats a l’Institut Nova Història
la intenció de revisar el llibre d'estil
de la Corporació
les mesures previstes amb relació al
tractament que es va fer dels
mossos d'esquadra en el programa
de TV3 "Està passant", el
compliment del llibre d'estil de la
Corporació en aquest programa
els criteris que justifiquen la
reconstrucció de la trucada del
president de la Generalitat al
president del Govern espanyol en el
programa de TV3 "30 minuts"
l'ús de la seva imatge corporativa
per partits polítics

POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Proposta de Resolució sobre:


Preguntes per escrit sobre:
‐

Sol∙licitud de compareixença:


de la presidenta en funcions del
Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè
informi
sobre
les
manifestacions emeses en el
programa de TV3 "Està passant"
amb relació al Cos de Mossos
d'Esquadra

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

l'establiment d'un sistema de
beques per a la preparació
d'oposicions

la necessitat social o del servei que
justifiquin
l’habilitació
d’un
mecanisme
legal
perquè
funcionaris i treballadors públics
puguin treballar el 12 d’octubre i el
6 de desembre, les reunions
mantingudes
amb
les
organitzacions sindicals o els
representants
del
personal
funcionari, estatutari i laboral, el
mecanisme legal que es vol
habilitar, el cost econòmic estimat
del fet que funcionaris i treballadors
públics puguin treballar aquests
dies, i el mecanisme previst per a
salvaguardar
el
dret
dels
funcionaris i els treballadors públics
que vulguin fer festa

Sol∙licitud de sessió informativa:


amb el conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública
sobre els objectius de l'Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
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INTERIOR

Preguntes orals al Ple sobre:


la seguretat a Sant Adrià de Besòs



els aldarulls del mes d’octubre en
diversos indrets de Catalunya

Propostes de Resolució sobre:



el trasllat de la sala de coordinació
regional de Ponent‐Pirineus dels
Mossos d'Esquadra
el Projecte de llei d'ordenació de les
activitats d'espectacles públics i
recreatius

Preguntes per escrit sobre:






la dotació de personal i de vehicles
de les comissaries dels Mossos
d'Esquadra de Manresa, Berga i
Solsona, i de la Delegació del
Govern a la Catalunya Central
la dotació de personal i de vehicles
dels parcs de bombers del Bages, el
Berguedà, el Solsonès i el Moianès ,
i la millora d’aquests parcs
la possibilitat de desmantellar la
Sala de Comandament dels Mossos
d'Esquadra de Manresa, i el trasllat
de la Sala de Comandament dels
Mossos d'Esquadra de Manresa a
Reus

JUSTÍCIA

Proposició de llei sobre la desaparició
forçada de menors a Catalunya,
presentada amb Cs, Catalunya en Comú,
CUP i PPC

Proposta de resolució de creació d’un grup
de treball sobre l’eutanàsia i el suïcidi
assistit, presentada per tots els grups
parlamentaris
Propostes de Resolució sobre:





Preguntes per escrit sobre:



Sol∙licitud de sessió informativa:


amb el conseller d'Interior sobre la
prevenció, l'acció i la gestió amb
relació a l'emergència provocada
per l'incendi que ha afectat la
Ribera d'Ebre, les Garrigues i el
Segrià

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR

la convocatòria de reunió de
l'Observatori de Dret Privat de
Catalunya
els projectes de construcció a
Tarragona d'un centre penitenciari
obert i del Fòrum de la Justícia
el caràcter aconfessional de les
institucions de la Generalitat



les mesures per a solucionar el
problema de climatització dels
jutjats de Sabadell
el termini en què se satisfan els
honoraris
dels
professionals
encarregats d’una intervenció
pericial mitjançant el sistema de
justícia gratuïta, les situacions en
què l’administració pugui decidir no
pagar aquests honoraris, la previsió
d’actualitzar els imports de la taula
de preus d’honoraris pericials a
càrrec del Departament de Justícia
la incidència dels aldarulls del mes
d’octubre en les seus judicials i les
mesures adoptades per a garantir
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l'accés a la Ciutat de la Justícia de
l'Hospitalet de Llobregat
Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera de Justícia sobre
el Pla estratègic d'execució penal
d'adults

Sol∙licitud de compareixença:


d'una
representació
de
l'Observatori de les Desaparicions
Forçades de Menors perquè informi
sobre la situació de la desaparició
de menors i la necessitat de fer una
llei sobre aquesta qüestió

IGUALTAT DE LES PERSONES

Sol∙licitud de compareixença:


d’una representant de l'Associació
Catalana
per
la
Infància
Maltractada, perquè informi sobre
l'atenció i el tractament a persones
adultes que van patir abusos
sexuals en la infantesa

JOVENTUT

Sol∙licitud de compareixença:


de la directora general de Joventut
perquè informi sobre els objectius i
les actuacions de la Direcció general

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I
UNITS PER AVANÇAR
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