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Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori
sostenible

TREBALL

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

‐

la situació dels treballadors de la
indústria
‐

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐
‐

l'atur
la situació dels joves

Proposta de Resolució sobre:
‐

la creació d'un grup de treball per a
establir un marc català de qualitat
de les pràctiques

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

la informació sobre l'expedient de
regulació d'ocupació de Ryanair a
l'aeroport de Girona, el compliment
de l'Estatut dels treballadors en les
negociacions, si hi ha hagut
coaccions i vulneracions de drets
sindicals, les actuacions davant les
informacions dels sindicats amb
relació a Ryanair
el motiu pel qual no s'ha publicat
l'actualització de la Diagnosi per a
l'Estratègia
catalana
per
a
l'ocupació del període 2017‐2018, i
quines són les actuacions previstes
la investigació a Ryanair per
vulneració dels drets de la plantilla
a Girona, la previsió d'emprendre
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‐

‐

‐

‐

‐

actuacions administratives, si es
comunicaran a la Fiscalia les
conclusions de la investigació, les
accions per a protegir els drets
laborals de la plantilla, i les
previstes per a protegir els drets
laborals dels dotze treballadors
acomiadats per Ryanair a Girona
els criteris per a publicar ofertes en
el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, i si és normal publicar
ofertes que discriminen i vulneren
els drets laborals
les actuacions previstes amb relació
a un accident en què va morir un
treballador
d'una
empresa
subcontractada en una nau
industrial de Terrassa, les mesures
adoptades per a combatre
l'accidentalitat laboral, la previsió
de fer modificacions en matèria de
prevenció de riscos laborals, l'índex
d'accidentalitat laboral en el sector
del manteniment tècnic d'edificis i
instal∙lacions i les actuacions de la
Inspecció de Treball en edificació i
en rehabilitació d'edificis des del
2017
els motius dels canvis en la Direcció
del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya
el Pla biennal per a incentivar
l'ocupació estable i de qualitat de
les dones
les accions dutes a terme per a
garantir una càrrega laboral
adequada per a les cambreres de
pisos
les actuacions per a esmenar les
deficiències de la Inspecció de
Treball amb relació a les
treballadores domèstiques
el
nombre
de
famílies
monoparentals femenines que
tenen accés a la renda garantida de
ciutadania
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Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de la directora del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya perquè
informi de les estratègies i els
objectius
del
Servei
Públic
d'Ocupació de Catalunya
del cap de l'Àrea d'Ocupació Juvenil
del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya perquè informi sobre la
implantació de la garantia juvenil

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐

‐
‐

el polígon d'Olvan
l'afectació al riu Besòs dels
vessaments produïts per l'incendi a
l'empresa Ditecsa Derpin, a
Montornès del Vallès
la Cimera del Clima a Catalunya
els ajuts al lloguer

‐

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐
‐
‐

‐

l'accés als locals buits de l'Institut
Català del Sòl
la
instal∙lació
de
pantalles
acústiques a l'autopista C‐32 al seu
pas per Premià de Dalt
la connexió ferroviària de l'aeroport
de Barcelona ‐ el Prat
la reforma de la carretera TV‐3141
de Reus a Cambrils
el pagament pendent dels imports
acordats als municipis afectats pels
aiguats de l'octubre
el tercer fil ferroviari del Camp de
Tarragona, presentada per tots els
grups parlamentaris
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‐

les causes de l'incendi al centre
Derpin de l'empresa Ditecsa, de
Montornès del Vallès l'11 de
desembre
de
2019,
les
conseqüències per al riu Besòs, per
a la serra de Marins i en la qualitat
de l'aire, i sobre la darrera inspecció
que s'ha fet al centre Derpin de
l'empresa Ditecsa
la planificació de les depuradores
d'aigües residuals de la província de
Lleida, les construïdes els darrers
quatre anys i el nombre
d'ampliacions de les existents, les
converses mantingudes amb els
ajuntaments, la data prevista per a
construir les depuradores d'aigües
residuals a les Garrigues i el Segrià i
la previsió de destinar una partida
pressupostària el 2020 per a les
obres de depuradores d'aigües
residuals a Lleida
el nombre de locals cedits a Girona
per l'Institut Català del Sòl a
particulars durant el 2019, el
mecanisme
i
els
criteris
d’adjudicació, si l'Ajuntament de
Girona ha participat en cap procés
de cessió, les adreces i les dates de
la cessió dels locals i el nombre de
locals de Girona que l'Institut Català
del Sòl té disponibles
si manté la voluntat de fer l'estació
d'autobusos de Lleida en el lloc que
indica el Pla de l'estació, les
necessitats funcionals de la futura
estació, si està previst encarregar la
modificació del projecte de
construcció, el pressupost i partida
pressupostària que es destinarà, la
data de finalització, i la reunió amb
Adif per a acordar els detalls de
l'inici de la construcció de l'estació
d'autobusos de Lleida
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

els motius del canvi de criteri per a
l'atorgament de la subvenció del
Ministeri de Foment per al
pagament del lloguer de l'habitatge
a sectors en risc d'exclusió social,
les persones afectades, la solució
per a les persones i les famílies que
han quedat excloses de la
subvenció del Ministeri de Foment
pel canvi de criteri per a atorgar‐la,
el pressupost destinat el 2018 i el
2019 a les subvencions del Ministeri
de Foment per al pagament del
lloguer de l'habitatge a sectors en
risc d'exclusió social
els motius pels quals no s'ha previst
un sistema de transport públic per
carretera alternatiu al tren entre
Arenys de Mar i Maçanet de la Selva
les mesures previstes per a donar
servei de transport públic entre
Malgrat de Mar i Blanes
els motius pels quals l'Agència
Catalana de l'Aigua no va autoritzar
l'obertura de les comportes dels
embassaments del Ter davant els
anuncis de fortes tempestes
els motius pels quals l'Agència
Catalana de l'Aigua no va aconsellar
l'obertura de les comportes dels
embassaments de la Tordera
davant els anuncis de la borrasca
Gloria
els motius pels quals no es va
preveure un sistema de transport
alternatiu al tren al Maresme per
als dies de la borrasca Gloria, i
perquè no es va preveure un
sistema de transport públic per
carretera alternatiu al servei de
trens de rodalia
les mesures previstes per a donar
servei de transport públic a les
poblacions del Maresme afectades
per les restriccions del servei de
trens de rodalia
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‐

‐

‐
‐

‐

‐

el calendari previst per a analitzar
els danys als ports i les confraries de
pescadors causats per la borrasca
Gloria, i les accions previstes per a
solucionar els danys
la posada en marxa d'ajuts
específics per als ports afectats per
la borrasca Gloria
la previsió de fer alguna actuació a
la riera urbana de Malgrat de Mar
les mesures per a fer front a la
situació derivada del trencament de
dos ponts a Malgrat de Mar
l'import dels recursos destinats al
Parcs Naturals de Catalunya des del
2017, amb especificació del
destinat a cada parc
el nombre de dones víctimes de
violència masclista que han
demanat l'ajut per al pagament del
lloguer el 2019, les que s'han
beneficiat i a les que s'ha denegat
l'ajut, i l'import destinat a les dones
víctimes de violència masclista per
al pagament del lloguer el 2018 i el
2019

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre l'afectació dels
vessaments al riu Besòs originats
per l'incendi al centre Darpin de
l'empresa Ditecsa, de Montornès
del Vallès, l'11 de desembre de
2019 i les mesures previstes per a
reparar els danys
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre l'afectació que
l'explosió a les instal∙lacions de
l'empresa Industrias Químicas del
Óxido de Etileno (Iqoxe) ha tingut
en el medi ambient
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‐

amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre els motius pels
quals l'Agència Catalana de l'Aigua
no va autoritzar l'obertura de les
comportes dels embassaments del
Ter davant els anuncis de fortes
tempestes

Proposta d'audiència en ponència:
‐

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

‐

del director de l'Agència Catalana
de l'Aigua perquè informi sobre els
motius pels quals l'Agència no va
autoritzar l'obertura de les
comportes dels embassaments del
Ter davant els anuncis de fortes
tempestes
d'una
representació
de
la
Plataforma Afectades Subvencions
al Lloguer perquè informi sobre la
situació dels afectats
d’una representació del Sindicat de
Llogateres perquè informi sobre la
renovació dels lloguers pel fons
d’inversió immobiliari Lazora amb
preus per damunt del preus de
mercat, presentada amb ERC, JxCat,
Catalunya en Comú i CUP
d’una representació del fons
d’inversió
immobiliari
Lazora
perquè informi sobre la situació
provocada per la renovació de
lloguers en edificis d’habitatges de
la seva propietat, presentada amb
ERC, JxCat, Catalunya en Comú i
CUP

ECONOMIA I HISENDA

d'una representació de l'Associació
Empresarial de Lloguer de Vehicles
sense Conductor de Catalunya, de
la Federació Catalana de Tallers de
Reparació d'Automòbils i Indústries
Afins, del president del Patronat
Català
d'Automoció,
d'una
representació de Foment del
Treball Nacional, de l'Associació
Espanyola de Rènting de Vehicles,
de l'Associació Espanyola de
Fabricants d'Automòbils i Camions,
del Col∙legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya, de
l'Associació Nacional d'Empreses
del Sector de Dues Rodes, de la
Fundació del Reial Automòbil Club
de Catalunya, del secretari general
del Gremi del Motor de Barcelona,
d'una representació de les
Associacions de Concessionaris
d'Automoció,
de
l'Associació
Empresarial del Sector de Vehicles
de Lloguer sense Conductor, d'una
representació
de
l'Àrea
Metropolitana de Barcelona amb
relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 16/2017, de
l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel
que fa a l'impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels
vehicles de tracció mecànica

AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
Pregunta oral al Ple sobre:
‐

els pressupostos per al 2020
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‐

la situació dels agricultors
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Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐
‐

el suport al sector carni
la creació d'una línia de
finançament per a petites i mitjanes
empreses i autònoms del sector
primari
l'impuls del Pacte contra la crisi de
preus
el consum de carn de qualitat en la
dieta mediterrània

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

els ajuts que va demanar al
Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació per l'incendi a la Ribera
de l'Ebre i les Garrigues, si la
directora
general
de
Desenvolupament
Rural
del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació va oferir de fer una
obra d'emergència per a restaurar
les zones afectades, la resposta
donada,
si
la
consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
coneixia
aquest
oferiment, els recursos destinats a
la restauració de les zones
afectades i els ajuts destinats a
pal∙liar els efectes de l'incendi, els
mitjans i les mesures per a restaurar
les zones, els ajuts promesos fa
anys per l'Estat que encara no s'han
cobrat
l'ajut previst per als mariscadors del
delta de l'Ebre per a fer front als
danys causats per la borrasca Gloria
l'ajut previst per als regants i els
productors d'arròs del delta de
l'Ebre per a fer front als danys
causats per la borrasca Gloria
si s’ha analitzat els efectes de la
borrasca Gloria en la collita de la
zona agrària del Maresme i les
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mesures econòmiques previstes
per a compensar els pagesos del
Maresme afectats per la borrasca
els motius pels quals es va exigir la
contractació d'una assegurança per
a oliveres per a cobrar la
indemnització pels danys de
l'incendi a la Ribera d'Ebre, les
Garrigues i el Segrià, el nombre de
sol∙licituds d'ajuts rebudes, les
acceptades, les rebutjades, i les
pagades, si es reunirà amb els
agricultors i propietaris afectats pel
retorn dels ajuts concedits, i amb
els alcaldes de les zones afectades
per a coordinar una resposta a la
devolució, les solucions alternatives
per tal que els afectats no hagin de
retornar els ajuts,

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

amb la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
sobre la dissolució i la cessió global
d'actius i passius de la Fundació del
Món Rural
amb la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
sobre els ajuts demanats al Govern
de l'Estat per a restaurar les zones
afectades per l'incendi de la Ribera
d'Ebre i les Garrigues

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de l’alcalde d’Alcarràs perquè
informi sobre les dificultats del
sector de la fruita dolça, presentada
per tots els grups parlamentaris
del president de l'Associació
Catalana de Criadors de Boví de
Carn perquè informi sobre la
situació i els reptes del sector del
boví de carn
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‐

del secretari general de la Federació
Empresarial de Carns i Indústries
Càrnies perquè informi sobre els
problemes
de
la
inspecció
veterinària dels escorxadors

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director general de Turisme
davant la Comissió d'Empresa i
Coneixement perquè expliqui les
accions que es duen a terme per a
donar compliment a l'Informe de
fiscalització 8/2019, sobre l’Agència
Catalana de Turisme, any 2017

EMPRESA I CONEIXEMENT
Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

les mesures previstes per a ajudar
els municipis turístics afectats per la
borrasca Gloria
les actuacions per a evitar fugues
com la que es va produir al maig del
2019 en una empresa de la Pobla de
Mafumet
la data de la darrera inspecció de
seguretat industrial a l'empresa
Industrias Químicas del Óxido de
Etileno (Iqoxe) i el compliment dels
requeriments tècnics de prevenció i
seguretat a l'empresa Iqoxe
el motiu pel qual no s'ha renovat el
conveni de l'Agència Catalana de
Turisme que regula els ingressos
provinents de l'oficina de turisme
de l'aeroport, les gestions de
l'Agència per a resoldre la situació
irregular del conveni i la previsió de
renovar‐lo

SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

‐

l’Informe de fiscalització 8/2019,
sobre l’Agència Catalana de
Turisme, any 2017
l’Informe de fiscalització 9/2019,
sobre el Consorci per a la
Normalització Lingüística, any 2016
l’Informe de fiscalització 10/2019,
sobre la contractació administrativa
del Departament de Justícia, any
2016

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera d'Empresa i
Coneixement sobre l'anunci de
Nissan
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Societat inclusiva,
benestar, justícia social i
reducció de les desigualtats

‐

Debat general sobre el reconeixement i el
garantiment dels drets de les dones,
presentat per tots els grups parlamentaris
‐

EDUCACIÓ

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐

el finançament de la construcció de
l'Institut de Tiana
l'aturada del tancament de l'Escola
Montigalà, de Badalona, i la
construcció del nou edifici
el tancament de les línies de P3 a
Girona

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

el cost de la campanya de publicitat
"Un gir de 174 graus", la difusió per
a donar‐la a conèixer als centres
d'educació primària i secundària, la
posada al servei dels orientadors
dels
centres
d'educació
la
campanya "Un gir de 174 graus"
el pressupost que es destina a la
formació professional, les mesures
per a potenciar‐la i per a aconseguir
una major coresponsabilitat dels
agents socials i econòmics, el
nombre de persones inserides
laboralment que s'han graduat en
ensenyaments de FP els darrers dos
anys, la implicació dels agents
socials i econòmics en els cursos de
formació professional dual
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‐

‐

‐

els recursos que reben els centres
formadors i els tutors on fan
pràctiques els estudiants de
magisteri, el pressupost destinat al
programa, els centres que s'han
adherit, el nombre d'estudiants de
magisteri que fan pràctiques en
centres escolars,
la previsió d'adopció d'un acord
sobre el deute pendent de la
Generalitat
amb
relació
al
sosteniment de les llars d'infants
municipals, l'acord amb les
diputacions sobre el finançament
de les escoles bressol, la partida
pressupostària per a restituir la
coresponsabilitat en el finançament
de les llars d'infants, l'import
proposat per a finançar les escoles
bressol municipals i el mòdul fix per
any i per alumne previst
el nombre d'unitats d'escolarització
compartida, el nombre d'alumnes,
els recursos econòmics destinats, la
ràtio de les unitats, els recursos
materials, humans i econòmics de
les
unitats
d'escolarització
compartida
els motius pels quals no es va
aconsellar tancar les escoles de les
poblacions costaneres durant els
dies de la borrasca Gloria
els motius pels quals no ha establert
criteris sobre el tancament o
l'obertura de les escoles durant la
borrasca Gloria
l'inici de les obres, el pressupost, el
calendari per a la construcció,
l’import
de
l’impost
de
construccions i obres i la previsió
de fer algun conveni per al
finançament de les obres de la nova
escola de Pinyana, a Lleida
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

l'inici de la revisió, l'actualització i
l'estat del decret de menjadors
escolars, el procés participatiu del
text del decret iniciat al 2019 i les
aportacions fetes, la indicació
d'alguns consells comarcals a
centres
educatius
que
les
associacions de mares i pares
d’alumnes no podran continuar
gestionant el servei de menjador
escolar
l'informe
de
la
Federació
d'Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya sobre la
contribució econòmica de les
famílies al sistema educatiu públic
l'import de la quota que les famílies
dels alumnes dels centres públics,
concertats i els de màxima
complexitat paguen de mitjana en
concepte de llibres de text, sortides,
activitats extraescolars i despeses a
les associacions de pares i mares
l'increment de la contribució
econòmica de les famílies al sistema
educatiu amb relació a la davallada
de la inversió pública
les
partides
pressupostàries
destinades al funcionament de les
associacions de mares i pares dels
centres educatius, al material
didàctic i informàtic, a les sortides
que fan els centres i a les activitats
extraescolars
la previsió d'impulsar algun pla per
a garantir la gratuïtat del sistema
educatiu públic
els motius del tancament d'una línia
de P3 a l'Escola Pérez Sala, de
Vilassar de Mar, la participació de
l'Ajuntament en la decisió, si es van
fer reunions amb la comunitat
educativa abans de decidir el
tancament i la planificació escolar a
mitjà termini a Vilassar de Mar
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

el nombre d'alumnes, classificat per
comarques, que ha quedat fora de
l'oferta pública de formació
professional des del 2017, l'oferta
de cicles formatius als municipis i el
nombre de places ofertes a
cadascun dels cicles formatius
existents
el nombre d'aules d'acollida
existents i la seva evolució des del
2010
el nombre d'alumnes arribats
durant el curs als centres educatius
del Baix Llobregat des del 2010, i
l'origen dels alumnes arribats
durant el curs als centres del Baix
Llobregat des del curs 2016‐2017
l’aportació
econòmica
de
l’Ajuntament d’Abrera i la del
Govern en la redacció del projecte
d'ampliació de l'Institut Voltrera,
els
terminis
acordats
amb
l'Ajuntament per a retornar‐li els
diners aportats, i el calendari
previst de les obres d'ampliació de
l'Institut
les escoles de Lloret de Mar
catalogades com a centres de
complexitat estàndard, centres
d'alta complexitat, centres de
màxima complexitat, la ràtio
d'alumnes per aula, si l'Escola Pere
Torrent ha estat declarada centre
de màxima complexitat, les
mancances
en
inversions,
manteniment i dotació de personal
a les escoles de Lloret de Mar i les
mesures per a solucionar‐ho
la viabilitat de l'Escola Àngel
Guimerà, de Balaguer, la previsió de
tancar‐la, si es tindran reunions
informatives amb la comunitat
educativa sobre el futur de l'escola,
la previsió de desenvolupar un nou
projecte educatiu
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

la previsió d'aprovar durant el 2020
el Projecte de decret dels serveis de
criança a la llar per a la petita
infància, si s’ha tingut en compte
l'opinió dels ajuntaments, l'opinió
dels departaments d'Educació i de
Treball, Afers Socials i Famílies, la
convivència entre els serveis de
criança a la llar per a la petita
infància i les escoles bressol
municipals,
el
paper
dels
ajuntaments en els serveis de
criança a la llar per a la petita
infància
el pressupost i el calendari previstos
per a construir la nova Escola Norai,
de Montgat, si s’iniciarà la
construcció el 2020 i la data
prevista per a posar‐la en
funcionament
els
centres
educatius
on
acompleixen llur tasca els delegats
de
protecció
contra
el
maltractament
a
infants
i
adolescents
el calendari d’execució i el previst
per al final de les obres de l'Escola
L'Arrabassada, de Tarragona, el
garantiment que el curs escolar
2020‐2021 es començarà a noves
instal∙lacions, el nombre de
reunions informatives amb l'equip
directiu i l'associació de mares i
pares, si les noves instal∙lacions
tindran cuina pròpia, els contractes
dels serveis de casal, acollida i
extraescolars de l’escola
el calendari previst per al projecte
de construcció d'un institut al
costat de l'Escola L'Arrabassada, de
Tarragona, si es farà el batxillerat, i
si es tindrà en compte l'opinió de la
comunitat educativa
el nombre d'instituts escola i els
municipis que en tenen, els que es
preveu construir els pròxims cinc
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‐

‐

‐

anys, i els criteris per a determinar
la necessitat de construir un institut
escola en un municipi
els motius pels quals solament hi ha
dos instituts escola al Baix
Llobregat, i si ha rebut cap petició
per a crear un institut escola al Baix
Llobregat
el nombre d'alumnes que van
arribar als centres escolars
d'infantil, primària, i de secundària
el curs 2018‐2019; els alumnes que
van arribar als centres educatius
dels Serveis Territorials d'Educació
del Baix Llobregat, de Barcelona
Comarques, de la Catalunya
Central, de Girona, de Lleida, del
Maresme ‐ Vallès Oriental, de
Tarragona, de les Terres de l'Ebre i
del Vallès Occidental el curs 2018‐
2019, i els alumnes que van arribar
als centres educatius dels Serveis
Territorials d'Educació del Consorci
d'Educació de Barcelona el curs
2018‐2019
la formació dels professionals dels
centres
educatius
d'infantil,
primària i secundària amb relació
als alumnes transgènere, i la
formació de les comunitats
educatives, el nombre de centres
educatius de primària i de
secundària en què s'ha fet formació
sobre el protocol d'atenció i
acompanyament dels alumnes
transgènere i els centres educatius
que segueixen aquest protocol

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller d'Educació sobre
un estudi sociolingüístic de la
Universitat de Lleida en què es
pregunta a alumnes de secundària
si
donen
suport
a
l'independentisme

9

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 7
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (15‐11‐19 A 10‐03‐20 )

‐

SALUT

‐

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐

la Fundació TIC Salut Social
l'Hospital Sant Bernabé, de Berga

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

la situació del sistema de salut

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐
‐

el deute pendent amb l'Ajuntament
de Cambrils amb relació a les obres
d'ampliació de l'Hospital Lleuger
Antoni de Gimbernat
els horaris d'assistència sanitària als
municipis de menys de mil
habitants
el
restabliment
del
servei
d'urgències de 24 hores al CAP de
Vallirana
el millorament de la qualitat de vida
de les persones amb malaltia
celíaca
els serveis sanitaris al Ripollès
la situació dels serveis de salut
mental a Santa Coloma de
Gramenet
la
construcció
d'un
centre
d'urgències d'atenció Primària a
Premià de Mar
la manca d'infermeres a les
comarques de Lleida
la manca de pediatres a Salt
l'assistència sanitària al Bruc
la manca d’infermeres a les
comarques de Tarragona
l'atenció sanitària a Sant Cugat del
Vallès
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l'Hospital de Sant Bernabé, de
Berga
el servei de farmàcia a Santa
Perpètua de Mogoda
l'Hospital d'Igualada
la Fundació Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell
la
construcció
d'un
centre
d'urgències d'atenció primària a
Esparreguera
la unitat de VIH de Lleida
l'ampliació de l'horari del CAP Pou
Torre, de Begues

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

el temps d'espera per a una visita al
metge de família, a l’especialista, i
per a la realització d'una prova en el
CAP Sardenya, de Barcelona, el
nombre de metges de família del
CAP i la ràtio de pacients dels
metges de família
l'aprovació de l'informe que avalua
la tecnologia disponible i que
analitza les estratègies per a
renovar el material tecnològic dels
centres de l'Institut Català de la
Salut i el Siscat
la maquinària contra el càncer
adquirida amb aportacions de la
Fundació Amancio Ortega el 2017,
els centres hospitalaris que
compten amb equips contra el
càncer adquirits amb aportacions
d’aquesta fundació, els centres
hospitalaris que no compten amb
nous equips contra el càncer i la
previsió de dotació de nova
maquinària contra el càncer als
centres hospitalaris
el temps d'espera mitjà per a una
visita al servei d'urgències i per a un
ingrés hospitalari en el servei
d'urgències de l'Hospital General de
Sant Boi de Llobregat el 2019, el lloc
on
s'esperen
els
pacients
10
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‐

‐

‐

‐

‐

d'urgències que han d'ésser
traslladats a planta, el col∙lapse del
servei, les mesures per a solucionar‐
lo i
la situació laboral dels
professionals del servei d'urgències
de l'hospital
si el Departament de Salut ha rebut
reclamacions
dels
pacients
diabètics per la qualitat de les
agulles d'injecció d'insulina,
les
graelles de puntuació de les
empreses guanyadores del concurs
per al subministrament, els
problemes que hi ha hagut en altres
comunitats autònomes amb les
agulles d'injecció d'insulina i la
previsió de fer un nou concurs per a
adjudicar el subministrament
el moment en què es va detectar el
brot de parotiditis que es va produir
al Gironès i el Pla de l'Estany, les
persones afectades, l’origen del
brot, les mesures adoptades i els
mecanismes de prevenció i
informació
la relació entre el brot de
parotiditis que es va produir al
Gironès i el Pla de l'Estany i la
vacuna que es va administrar del
1994 al 1996, el nombre de casos
detectats els darrers cinc anys entre
joves vacunats del 1994 al 1996, i
les accions davant dels brots en
joves vacunats en aquells anys
la previsió de fer un centre
d'urgències d'atenció primària a
Martorell, i els plans per als serveis
d'urgències d'atenció primària de la
zona nord del Baix Llobregat
els equips d'emergències mèdiques
que van actuar després de
l'explosió
produïda
a
les
instal∙lacions
de
l'empresa
Industrias Químicas del Óxido de
Etileno (Iqoxe), el personal que
tenia el Centre de Coordinació de
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‐

‐

Reus per a donar resposta mèdica
als afectats per l'explosió, el temps
de
resposta
dels
equips
d'emergències mèdiques i els
protocols que va activar el Centre
de Coordinació de Reus després de
l'explosió
els motius dels canvis en la direcció
del CAP Esparreguera i la
informació donada als ajuntaments
la provisionalitat de l'emplaçament
de la Unitat de VIH de Lleida, les
condiciones en què es troba, si
l'espai és apte per a acomplir
l'activitat assistencial, la data
prevista per al trasllat de la Unitat a
un espai amb les condicions
necessàries
per
a
garantir
l'assistència als pacients i la
seguretat laboral dels treballadors,
el motiu del trasllat de la Unitat de
VIH a l'Hospital Universitari Santa
Maria de Lleida, el nombre de
pacients atesos, el nombre de
professionals adscrits i les seves
condicions de treball

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del
gerent
del
Sistema
d'Emergències Mèdiques perquè
informi sobre la resposta del
Sistema d'Emergències Mèdiques
després de l'explosió a les
instal∙lacions
de
l'empresa
Industrias Químicas de Óxido de
Etileno (Iqoxe)
de la directora general d'Ordenació
i Regulació Sanitària perquè informi
sobre les estratègies amb relació al
projecte Nursing Now
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AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
‐
Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la situació social a Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

l'existència d'algun retard en els
pagaments a les entitats que
gestionen centres de menors i
centres de menors estrangers no
acompanyats, el calendari de
pagaments,
els pagaments
mensuals que s'han fet durant el
2019 i els pendents i les mesures
per a garantir la situació laboral dels
educadors dels centres de menors
el resultat de l'aplicació del pla de
xoc per a reduir les llistes de
valoració
de
discapacitat
i
dependència
el nombre de denúncies tramitades
per incompliment de la Llei
11/2014, per a garantir els drets de
lesbianes,
gais,
bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, les sancions imposades,
les incidències per agressions o
amenaces homòfobes registrades
des de l'entrada en vigor de la llei,
les accions previstes per a lluitar
contra
les
incidències
per
agressions o amenaces homòfobes,
el desplegament del reglament amb
el règim sancionador, els convenis
amb l'autoritat judicial, el Ministeri
Fiscal i el Síndic de Greuges a què fa
referència la Llei 11/2014
el Pacte nacional per a la lluita
contra la desigualtat retributiva i la
feminització de la pobresa

‐
INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

els recursos propis que té previst
destinar a lluitar contra la violència
masclista el 2020, les mesures que
adoptarà amb els recursos que rep
del Pacte d'Estat contra la violència
de gènere el 2020, i la partida
pressupostària que destinarà a la
creació
dels
nous
serveis
d'intervenció especialitzada en
violència masclista
les indemnitzacions a les dones
víctimes de violència masclista i a
fills de víctimes d'assassinats
masclistes els anys 2018 i 2019 i la
previsió per al 2020, el nombre de
sol∙licituds
d'indemnitzacions
rebudes i les que han estat
denegades, les víctimes de violència
masclista que s'han beneficiat de
les indemnitzacions del 2018 i el
2019, els requisits per a la concessió
d'una indemnització, la informació
que es dona a les relativa als ajuts
que poden rebre, els ajuts per a
donar suport a les dones víctimes
de violència masclista els anys 2018
i 2019 i els previstos per al 2020, el
nombre de víctimes que s'han
beneficiat dels ajuts els anys 2018 i
2019, la diferència entre els
pressupostos
provinents
dels
recursos finalistes del Pacte d'Estat
i el seu desglossament per al 2020,
si el desplegament dels serveis
d'intervenció especialitzada es
finançarà amb recursos del Pacte
d'Estat, si els recursos dels
contracte programa per als serveis
d'informació i atenció a les dones
són transferits del Pacte d'Estat
contra la violència de gènere, el
percentatge dels pressupostos del
2019 destinats a polítiques de
dones que correspon al Pacte
d'Estat contra la violència de gènere
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i el que correspon a recursos propis
i el percentatge dels pressupostos
del 2020 destinats a polítiques de
dones que correspon al Pacte
d'Estat contra la violència de gènere
i el que correspon a recursos propis

CULTURA

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

la manca d'un finançament just de
la cultura

INFÀNCIA

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de la directora del Centre d'Atenció
Primerenca i Escola Infantil La
Alquería de la Universitat Catòlica
de València perquè informi sobre el
model d'atenció a les famílies amb
infants amb diversitat funcional
d’una psicòloga i logopeda del
Centre
de
Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç del Bages,
perquè informi sobre el model
d'atenció a les famílies amb infants
amb diversitat funcional

Proposta de Resolució sobre:
‐

el litigi entre Aragó i Catalunya per
les obres d'art

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de la directora general de Política
Lingüística perquè expliqui les
accions que es duen a terme per a
donar compliment a l'Informe de
fiscalització 9/2019, sobre el
Consorci per a la Normalització
Lingüística,
corresponent
a
l'exercici del 2016
del director de l’Institut Català de
les Empreses Culturals perquè
informi sobre les línies generals de
treball i els projectes de l’Institut
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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:
‐
‐
‐

el balanç de l'acció del Govern
la cohesió territorial
les polítiques de dones

Proposta de Resolució al Ple sobre:
‐

l'acord de la Junta Electoral Central
del 3 de gener de 2020
‐

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

els delictes d'odi
el relleu del síndic de greuges

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

si hi ha un codi d'estil dels perfils
corporatius de la Generalitat a les
xarxes socials, i la resposta que
indica el codi d'estil en casos
d'usuaris que fan comentaris
denigrants, vexatoris o d'incitació a
l'odi
el millorament de la transparència
del Consell Català de l'Esport i de la
Secretaria General de l'Esport i de
l'Activitat Física
el cost i l’agenda del viatge del
conseller d'Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència als
Estats Units al novembre del 2019,
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‐

‐

les persones que l’han acompanyat,
les autoritats públiques i els
representants d'entitats amb qui
s'ha reunit, els acords subscrits, els
actes públics efectuats i les
trobades
amb
mitjans
de
comunicació i altres trobades amb
la premsa mantingudes
si el secretari general de l'Esport i
de l'Activitat Física compareixerà
davant el Parlament per a informar
sobre la presumpta malversació de
subvencions públiques que se li
imputa, i si compareixerà la
consellera de la Presidència, les
accions a emprendre per a aclarir
aquesta presumpta malversació, i el
millorament del procediment i la
fiscalització de les subvencions i les
adjudicacions que s'atorguen des
de la Secretaria General de l'Esport
i l'Activitat Física
la previsió d'obrir línies d'ajuts
extraordinaris i urgents per a
reparar equipaments esportius i
educatius malmesos per la borrasca
Gloria
el nombre de vehicles del parc
mòbil de la Generalitat que s’han
renovat el 2019 i els que es preveu
renovar el 2020
el compliment de la Llei 18/2000,
per la qual es regula la publicitat
institucional, en la campanya
institucional "7,5 milions de futurs",
el seu cost, si s’ha consultat la
Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional per a
dissenyar‐la, i els mitjans de
comunicació i les xarxes socials en
què s'ha fet
el motiu pel qual algunes
federacions esportives es neguen a
federar infants transsexuals, els
motius pels quals la Federació
Catalana de Natació no permet als
infants transsexuals d'inscriure‐s'hi,
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les mesures previstes amb relació a
la discriminació dels infants
transsexuals que no es poden
inscriure
a
les
federacions
esportives
Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera de la Presidència
sobre els efectes de la borrasca
Gloria i les mesures previstes per a
pal∙liar‐ne els danys

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

del secretari general de l'Esport i de
l'Activitat Física perquè informi
sobre els darrers fets ocorreguts a
la Secretaria amb relació a la
concessió de subvencions
del president de la Federació
Catalana de Rugbi perquè informi
sobre la situació de la Federació i
sobre el dèficit d'instal∙lacions
esportives per a la pràctica del rugbi
de
la
directora
general
d'Administració
Local
perquè
informi sobre els pagaments
pendents dels serveis bàsics del
Barcelonès que depenen de la
comissió liquidadora del Consell
Comarcal

Propostes d’audiència en ponència i
Comissió:
‐

del president de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, de l’alcalde
de Mollet del Vallès i president del
Consell Esportiu del Vallès Oriental,
de l’exdirector de l'Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya, del
president del Col∙legi Professional
de l'Activitat Física i l'Esport de
Catalunya, del responsable dels
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Jocs Olímpics de Barcelona del
1992, del president de la Federació
Catalana
de
Futbol,
d'una
representació de la Federació de
Municipis de Catalunya i de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, del director general de
l'Associació
Espanyola
de
Videojocs, del secretari general de
l'Associació Vinícola Catalana, del
secretari general de la Unió de
Licoristes de Catalunya, de la
directora de l'Institut del Cava,
d'una representació de l'Esport
Català Universitari, del vicerector
de Relacions Institucionals i de
Cultura de la Universitat Autònoma
de Barcelona, de la vicerectora
d'Estudiants i d'Inserció Laboral de
la Universitat de Girona, de l’ex‐
secretari general de l'Esport, del
president de la Confederació
Europea Esport i Salut (CESS) i
vicepresident
de
l'Associació
Internacional de l'Esport i la Cultura
(ISCA), del president de l'Associació
Catalana d'Entitats de Gestió
d'Instal∙lacions
Esportives
Públiques
Gestiona,
de
la
presidenta d'Indescat, de la
codirectora del Pla d'activitat física,
esport i salut, i coordinadora del Dia
Mundial de l'Activitat Física a
Catalunya, del regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Barcelona i diputat
d'Esports de la Diputació de
Barcelona, del director de la
Fundació Barcelona Olímpica, de
l’ex‐secretari general de l'Esport,
del president de l'Associació
Catalana de Gestors Esportius de
Catalunya, del conseller delegat i
director del Grup Dir, del president
d'Onat Foundation, amb relació a la
Proposició de llei de l'esport i
l'activitat física de Catalunya
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ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

‐

Proposta de resolució sobre:
‐

la
necessitat
l'antisemitisme

de

combatre

CCMA
‐
Preguntes orals en Comissió sobre:
‐
‐
‐
‐

‐

‐

la situació financera i la viabilitat
econòmica de la Corporació
el pluralisme als canals i les
emissores de ràdio de la Corporació
el compliment del Llibre d'estil per
part dels professionals
la difusió de missatges i piulades
dels teleespectadors dins de la
programació en directe
el tractament de la figura de Jordi
Pujol i Soley als canals de la
Corporació
els sistemes i protocols de filtratge
dels missatges de les xarxes socials
que se sobreimpressionen a la
pantalla

‐

POLITIQUES DIGITALS I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Preguntes per escrit sobre:
‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

el minutatge dels programes
dedicats a la manca de recursos de
la xarxa d'atenció a les víctimes de
violència masclista durant els
darrers sis mesos
el temps que han dedicat els
programes "Preguntes freqüents",
"Tot es mou", i "Els matins" a
informar sobre l'emergència social
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els motius d'incloure una entrevista
a l'expresident Jordi Pujol en el
reportatge "Objectiu 0'7%" del
programa "30 minuts" de TV3, el
motiu pel qual aquest reportatge
no apareix en el portal de la
transparència de la Corporació, els
termes de la negociació de
l'emissió, el control del contingut,
les productores del reportatge, el
finançament i el motiu pel qual TV3
no ha dedicat encara un reportatge
en profunditat al cas Pujol
els criteris professionals per a
incloure
una
entrevista
a
l'expresident de la Generalitat Jordi
Pujol en el documental "Mossos,
llums i ombres"
el criteri periodístic per a oferir
dues entrevistes a l'expresident de
la Generalitat Jordi Pujol en menys
d'un mes

la cobertura de la televisió digital
terrestre i la cobertura de fibra
òptica a cada comarca i els criteris
del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació per a
la connexió dels municipis a la xarxa
de fibra òptica

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública
sobre l'estratègia del Govern amb
relació a la intel∙ligència artificial

16

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 7
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (15‐11‐19 A 10‐03‐20 )

INTERIOR
‐
Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la resposta donada davant
l'explosió a les instal∙lacions de
l'empresa Industrias Químicas de
Óxido de Etileno (IQOXE) del 14 de
gener de 2020

Proposta de resolució de creació d’una
comissió d’estudi de la seguretat del sector
de la petroquímica, presentada per tots els
grups parlamentaris
‐
Propostes de Resolució sobre:
‐

‐
‐

‐

la posada en marxa d'un sistema
d'enviament d'alertes en cas
d'emergències
i
catàstrofes
naturals
el parc de bombers de Tremp
els talls viaris per les concentracions
reiterades a l'avinguda de la
Meridiana, de Barcelona
els talls viaris per les concentracions
al carrer Barcelona, de Girona

‐

Preguntes per escrit sobre:
‐

la data de l'inici dels talls de
l'avinguda de la Meridiana, de
Barcelona, el moment i la manera
en que s’ha tingut coneixement, si
han estat comunicats tots els talls
fets, l'obertura d'expedients i actes
de
denúncia
pels
Mossos
d'Esquadra pels no comunicats, el
nombre d'informes emesos pel Cos
de Mossos d'Esquadra i les mesures
suggerides, les raons per les quals la
Direcció General d'Administració de
Seguretat
ha
desatès
els
suggeriments del Cos de Mossos
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‐

el nombre d'informes emesos per la
Guàrdia Urbana de Barcelona des
de l'inici dels talls de l'avinguda de
la Meridiana i les mesures
suggerides, les raons per les quals la
Direcció General d'Administració de
Seguretat
ha
desatès
els
suggeriments de la Guàrdia Urbana,
i
si
la
Direcció
General
d'Administració de Seguretat ha
instat a fer alguna modificació
relativa als talls de l'avinguda de la
Meridiana, de Barcelona
el nombre d'accidents de trànsit
amb fauna salvatge el 2019,
detallats per comarques
l'explosió a les instal∙lacions de
l'empresa Industrias Químicas del
Óxido de Etileno (Iqoxe), les causes,
la revisió i validació dels plans
d'emergència
i
la
llicència
ambiental de l'empresa IQOXE, les
afectacions de l'explosió a les
instal∙lacions de l'empresa, la
darrera
revisió
dels
plans
d'emergència de les empreses
petroquímiques, l'activació de les
sirenes de risc químic, si es va
aconsellar el confinament de la
població,
si
els
llocs
de
responsables que consten als
protocols com a part de l'estructura
en cas d'emergència estaven
assignats a persones concretes, la
qualitat de l'aire al Camp de
Tarragona després de l'explosió, la
informació donada als municipis
afectats, el motiu pel qual no es va
informar
els
mitjans
de
comunicació locals després de
l'explosió
els motius pels quals el servei
d'emergències 112 va trigar una
hora i mitja a respondre a l'alcalde
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‐

de Constantí amb relació a la pudor
detectada el 20 de febrer de 2020,
perquè no es va avisar per un canal
oficial
l'Ajuntament
del
confinament de l'institut, els motius
pels quals no es va pensar en les
escoles i el mercat municipal per si
calia el confinament, perquè no es
van engegar les sirenes per a avisar
de la necessitat de confinament, els
límits permesos dels compostos
químics que es van detectar, si
evitar d'estar a l'exterior significa el
mateix que estar confinat a casa, el
moment en què l'empresa
responsable de les fuites de
compostos químics va comunicar
l'incident, les trucades de Protecció
Civil a les empreses abans que
l'empresa responsable comuniqués
les fuites, i els motius pels quals
l'aplicació "Aire.cat" recomanava
fer esport a l'aire lliure mentre
Protecció Civil recomanava el
confinament a l'Institut de
Constantí
la comunicació dels talls al carrer
Barcelona de Girona, els informes
emesos pels Mossos d'Esquadra i
per la Policia Municipal, les mesures
proposades, i si la Direcció General
d'Administració de Seguretat ha
instat a fer alguna modificació

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller d'Interior sobre la
prevenció, l'acció, la comunicació i
la gestió amb relació a l'emergència
provocada per l'explosió a les
instal∙lacions
de
l'empresa
Industrias Químicas del Óxido de
Etileno (Iqoxe)
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Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director general d'Administració
de Seguretat perquè informi sobre
el criteri i l'actuació de la Direcció
General
d'Administració
de
Seguretat amb relació als talls de
l'avinguda de la Meridiana, de
Barcelona

JUSTÍCIA

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

l'accessibilitat al Centre Penitenciari
de Mas d'Enric
la recuperació i dignificació de les
víctimes de la Guerra Civil

Preguntes per escrit sobre:
‐

el nombre de jutjats especialitzats
en violència contra les dones, el
nombre de jutjats de primera
instància i jutjats d'instrucció que
tenen atribuïdes les funcions dels
jutjats especialitzats en violència
contra les dones, el nombre de
professionals que treballen, els
recursos econòmics del 2010 ençà,
el nombre de denúncies registrades
relacionades amb la violència
masclista des del 2010
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SÍNDIC DE GREUGES

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del síndic de greuges perquè
informi sobre les seves declaracions
relatives a l'atenció de persones
d'altres comunitats autònomes en
el sistema de salut pública de
Catalunya
del síndic de greuges perquè
informi sobre les informacions
aparegudes
en
mitjans
de
comunicació respecte a la seva
vinculació
amb
persones
investigades
per
presumpte
finançament il∙legal

JOVENTUT

Sol∙licitud de compareixença:
‐

de la directora general de Joventut
perquè expliqui els objectius de la
seva acció de govern a la Direcció
General, presentada per tots els
grups parlamentaris

IGUALTAT DE LES PERSONES

Preguntes per escrit sobre:
‐

la previsió del conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies de
comparèixer davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones
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