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Creixement econòmic i
creació d’ocupació en un territori

‐

sostenible

TREBALL

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

‐

els expedients de regulació
temporal d'ocupació que s'han fet
durant l'estat d'alarma, i els que
s'han presentat al sistema sanitari
privat
si s'ha reunit amb el sector del
lleure educatiu per a avaluar les
conseqüències de la crisi sanitària,
l'establiment d'una moratòria a
l'aplicació del decret d'instal∙lacions
juvenils, l'estudi de mesures amb
relació a les reserves de colònies
escolars que no perjudiquin les
famílies ni les empreses de lleure
educatiu
la
detecció
de
substàncies
estupefaents en comandes per a
empreses
de
repartiment,
l'augment dels controls, la
protecció dels repartidors davant la
situació de precarietat en què es
troben, i les accions que ha pres la
Inspecció de Treball per a abordar la
situació generada
el pla d'inspecció per al compliment
de la normativa de la Covid‐19 en
l'àmbit laboral, i el nombre
d'expedients de regulació temporal
d'ocupació que s'han presentat al
registre de la Inspecció de Treball
el nombre d'inspeccions de treball
fetes a les empreses càrnies
d'Osona els darrers tres mesos, el
pla d'inspecció previst, el nombre
de treballadors de les càrnies
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‐

‐

‐

‐

‐

d'Osona positius en Covid‐19, i els
estudis de seguiment fets,
el pla per a garantir la seguretat del
retorn dels treballadors públics al
lloc de treball, el nombre d'equips
de protecció individual repartits, si
pot garantir equips per a tots els
treballadors en cas de retorn
presencial als llocs de treball, el
nombre de reunions de la Comissió
Paritària General des de l'inici de la
crisi sanitària, les actuacions per a
incrementar
les
mesures
higièniques i de neteja dels llocs de
treball del personal de la
Generalitat
la
informació
facilitada
als
ajuntaments
relativa
als
treballadors dels seus municipis
afectats per expedients de
regulació temporal d'ocupació
el pla d'estímul de l'economia local
previst per a afrontar els efectes de
l'atur derivat de la crisi per la Covid‐
19
la plantilla habitual i la plantilla
idònia de l'Oficina de Treball de la
Seu d'Urgell, el nombre de
treballadors disponibles a l'oficina,
les previsions per a cobrir les baixes,
l'ampliació de personal i recursos
per a donar suport a les persones
que es desplacen a treballar a
Andorra
el pla específic per a dissenyar plans
d'ocupació local per a activar
l'economia de Rubí
les mesures aprovades per a pal∙liar
els efectes de la Covid‐19 en el
col∙lectiu de les cambreres de pis
dels hotels, el nombre d’afectades
pel tancament d'hotels que no han
pogut cobrar una prestació, la
incorporació de la perspectiva de
gènere en l'abordatge de les
conseqüències de la pandèmia en
les treballadores del sector turístic,
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‐

‐

les mesures previstes per a garantir
els drets laborals i les condicions de
treball de les cambreres de pis dels
hotels en la nova situació sanitària,
i per a garantir els drets laborals i
l'accés a l'ocupació de les
treballadores dels sectors més
precaritzats
el nombre de contractes que ha
formalitzat la Generalitat amb
l'empresa Light Eyes
el nombre d'actuacions fetes per la
Inspecció de Treball del març al juny
del 2020

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐
‐
Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

el nivell de protecció dels aturats i
les accions que preveu per a
resoldre'n la situació

les
actuacions
en
matèria
d'habitatge arran de la Covid‐19

‐

el mal aïllament tèrmic dels
habitatges dotacionals per a gent
gran de Calaf
la transició energètica
la reparació d'habitatges de
l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya a Tarragona
la
instal∙lació
de
pantalles
acústiques i de seguretat a
l'autopista C‐32 al pas per Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt i Caldes d'Estrac

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre la seva
gestió per a evitar el tancament de
les plantes de Nissan a Catalunya

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director de Nissan Motor
Ibérica, del vicepresident de Nissan
Motor Ibérica, del director de
Relacions Institucionals de Nissan
España i del vicepresident sènior de
Nissan Europe, perquè informin
sobre el tancament de les plantes
de Nissan
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Preguntes per escrit sobre:
‐

la data prevista per l'Agència
Catalana de l'Habitatge per a iniciar
la neteja de l'edifici del barri de
Campclar, de Tarragona, afectat per
un incendi, la data per a iniciar les
obres i les connexions als
subministraments, la previsió per al
retorn de les famílies desallotjades,
el garantiment de la seguretat dels
habitatges i de les pertinences de
les famílies, les actuacions previstes
per
a
evitar
afectacions
generalitzades pels abusos d'alguns
veïns en la potència de l'energia
elèctrica i sobre l'ajuda prevista per
l'Agència Catalana de l'Habitatge
per a les comunitats de veïns de
l’edifici que es troben sense
subministrament elèctric
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

la causa per la qual no ha posat en
marxa cap mecanisme d'ajuts per a
pagar el lloguer dels habitatges no
inclosos en el parc públic, la
previsió de desplegar un sistema
d'ajuts a persones en situació de
vulnerabilitat
les instruccions de l'Agència de
Residus de Catalunya per a tractar
els residus generats per les
residències per a gent gran, les
garanties de seguretat i si l'Agència
de Residus de Catalunya oferirà
ajuts als ens locals per a recollir i
tractar els residus generats per les
residències per a gent gran
la durada de la suspensió cautelar
de la presentació de sol∙licituds dels
ajuts al lloguer de l'habitatge
habitual per a contribuir a
minimitzar l'impacte econòmic i
social de la Covid‐19, el termini
previst per a la tramitació i la
valoració de les sol∙licituds, la
dotació
complementària
als
contractes programa dels serveis
socials municipals mentre sigui
vigent la suspensió, la solució
prevista per a les persones que no
puguin pagar el lloguer de
l'habitatge habitual, i la dotació
pressupostària per als ajuts al
lloguer de l'habitatge habitual per a
contribuir a minimitzar l'impacte
econòmic i social de la Covid‐19
la previsió d'indemnitzar el consorci
Soc Mobilitat i les concessionàries
de les autopistes de peatge de
titularitat de la Generalitat arran de
la normativa en matèria de
contractació pública aprovada
durant la crisi de la Covid‐19
la renovació dels plans de qualitat
de l'aire per a controlar l'ozó
troposfèric
el compliment de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
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‐

‐

Catalunya que ordena el tancament
de l'abocador de Solius, l'avaluació
dels costos del tancament, el lloc on
es derivaran els residus que es
tractaven a l'abocador de Solius
la renovació de la concessió de la
marina del port de Palamós a
l'empresa Nàutic Palamós
el nombre d'hectàrees afectades
pel Pla director urbanístic de l'Alt
Camp, les que són de titularitat de
l'Institut Català del Sòl, la signatura
de convenis amb els ajuntaments
afectats pel pla i l'objectiu de la
tramitació
del
Pla
director
urbanístic de l'Alt Camp

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

les mesures adoptades per a
garantir
la
seguretat
dels
treballadors de l'àmbit del
transport
els instruments desplegats per a
facilitar que els afectats per la
Covid‐19 es puguin acollir als ajuts
del Govern d'Espanya

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

‐

amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre la represa de les
activitats econòmiques, el paper del
transport públic en la mobilitat dels
treballadors i el garantiment de la
seguretat
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre la suspensió de
les sol∙licituds dels ajuts per a
minimitzar l'impacte econòmic i
social de la Covid‐19 en els lloguers
de l'habitatge
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat sobre la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que obliga al tancament
de l'abocador de Solius
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a la data màxima per a comunicar‐
ho a l'Estat, el risc que corren
algunes
infraestructures
estratègiques per la pèrdua de
recursos per la reassignació del
Fons Feder, la retallada en recerca
que representa la reassignació, les
alternatives previstes per a
compensar els projectes que han
perdut els municipis, el motiu pel
qual el director general de
Promoció Econòmica, Competència
i Regulació insisteix que la
reassignació dels recursos del Fons
Feder és obligatòria si l'Estat
estableix que és potestatiu de les
comunitats autònomes, i el motiu
de l'opacitat del Departament
d'Economia i Hisenda amb la resta
de departaments afectats per la
reassignació dels recursos del Fons
Feder

ECONOMIA I HISENDA

Interpel∙lació al Ple sobre:
‐

la gestió econòmica

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

‐

la destinació de les transferències
rebudes de l'Estat per a afrontar la
Covid‐19, les necessitats que s'han
cobert amb les transferències
provinents
del
Fons
Social
Extraordinari, les que s'han cobert
amb les transferències provinents
del Sistema Nacional de Salut, la
destinació de les transferències de
l'Estat per a ajudar a pagar les
beques de menjador
si
el
Govern
demanarà
l'avançament de la liquidació del
sistema de finançament autonòmic
del 2018, si demanarà els diners del
Fons de Finançament Autonòmic
corresponents al segon trimestre
del 2020
el motiu pel qual no ha fet les
transferències als ajuntaments dels
ingressos que els corresponen de
l'impost
sobre
les
estades
turístiques, quan es faran aquestes
transferències
les accions que realitza la
Conselleria d'Economia per tal de
decidir si cal reprogramar o no
recursos del Fons Feder 2014‐20
derivant‐los a finançar despeses
generades per la Covid‐19, les
conselleries amb les que es posa en
contacte per a la reprogramació, el
moment en què va decidir
reprogramar els recursos, el motiu
pel qual la comunicació oficial als
departaments es fa posteriorment
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Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

l'impacte econòmic estimat amb
relació a la crisi sanitària provocada
per la Covid‐19
l'actuació del Govern amb relació
als pressupostos del 2020 i els
recursos per a fer front a la crisi

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

amb el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda i la
Consellera de Salut sobre la gestió
pressupostària de la despesa
extraordinària de salut que ha
comportat la crisi de la Covid‐19
amb el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda
sobre l'anàlisi econòmica de la
despesa extraordinària generada
4
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per la crisi de la Covid‐19 en el
sector públic de la Generalitat,
l'impacte en els ingressos i la
proposta
de
modificació
pressupostària per al 2020
Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del director general de Promoció
Econòmica,
Competència
i
Regulació
del
Departament
d'Economia i Hisenda perquè
expliqui la reassignació dels
recursos del Fons Feder 2014‐2020
per a cobrir despeses sanitàries
derivades de la pandèmia de Covid‐
19
del secretari general de la
Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda perquè expliqui la
reassignació dels recursos del Fons
Feder 2014‐2020 per a cobrir
despeses sanitàries derivades de la
pandèmia de Covid‐19

‐

‐

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

‐

les reunions tingudes amb el sector
de la planta i la flor ornamental, les
possibles mesures econòmiques
estudiades arran de la crisi de la
Covid‐19
els motius pels quals prescindeix del
personal de guaita i dels ajudants
forestals del Cos de Bombers de la
Generalitat per a la prevenció
d'incendis, els nous llocs de treball
que ocuparan, si l'oferta feta als
guaites de recol∙locar‐los a l'Equip
de Prevenció Activa Forestal o

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

d'ajudants d'ofici forestal s'ajusta a
llurs condicions professionals, si és
adequat deixar en mans de la
responsabilitat ciutadana i dels
mitjans telemàtics de control la
tasca
de
professionals
especialitzats,
la
possible
irresponsabilitat de prescindir de
personal per a la lluita contra
incendis tenint en compte els
incendis dels darrers anys i els
efectes del canvi climàtic, si ha
informat els treballadors i els
sindicats de la decisió, si el procés
de despoblació i abandonament
d'algunes parts del territori pot
agreujar la capacitat de detecció i
de lluita contra els incendis
els ajuntaments beneficiaris dels
ajuts per a prevenir incendis
forestals i restaurar el potencial
forestal en el marc del Programa de
desenvolupament
rural
de
Catalunya 2014‐2020
la comunicació que manté amb els
col∙lectius de caçadors i la
Federació Catalana de Caça, la
importància, la tradició i la
implantació territorial de la caça, les
accions impulsades per a donar a
conèixer la caça i la importància que
té en el control cinegètic al territori
el motiu pel qual ha augmentat les
sancions als caçadors, la creació de
fórmules de col∙laboració amb la
Federació Catalana de Caçadors per
a evitar les males pràctiques i la
caça furtiva, la necessitat del treball
coordinat i de la col∙laboració entre
les parts implicades per a lluitar
contra els danys de la fauna
salvatge, la viabilitat d'un control
cinegètic adequat sense el suport i
la implicació dels caçadors
els motius del canvi de confraria
d'algunes embarcacions de la
Confraria de Pescadors de Calafell

5

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 8
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (11‐03‐20 A 21‐07‐20)

ancorades a Vilanova i la Geltrú,
perquè no es va consultar a les
confraries de pescadors de Calafell i
de Vilanova i la Geltrú ni a
l'Ajuntament de Calafell l'inici del
procediment de canvi de confraria,
la possible desaparició de la
Confraria de Pescadors de Calafell
arran
d’aquest
canvi,
les
al∙legacions rebudes, l'interès en la
continuïtat de la Confraria de
Pescadors de Calafell i les altres
confraries petites, el motiu pel qual
no s'ha donat informació als grups
parlamentaris ni s'ha fet cap debat
públic sobre el model de
funcionament de les confraries de
pescadors
Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

les actuacions per a garantir la mà
d'obra necessària a les explotacions
agràries durant les campanyes de
recollida de la fruita i les hortalisses
els sectors agroalimentaris més
afectats per la crisi de la Covid‐19 i
les mesures que adoptarà per a
donar‐los suport

EMPRESA I CONEIXEMENT

Proposició de llei de moratòria de
l'increment de l'impost sobre les estades
en establiments turístics

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

Proposta de Resolució sobre:
‐

‐

‐

‐

del director general de Pesca i Afers
Marítims perquè informi sobre el
procediment de canvi de confraria
de les embarcacions de la Confraria
de Pescadors de Calafell
del president de l'Autoritat
Catalana de la Competència perquè
informi sobre les actuacions per a
evitar pràctiques deslleials o
situacions d'abús en la cadena
alimentària que provoquin que els
productors rebin una retribució per
sota del preu de cost
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la inclusió de Catalunya en la xarxa
certificada de zones verdes de la
Unió Europea

Preguntes per escrit sobre:

Sol∙licituds de compareixença:
‐

la gestió de la represa de l'activitat
en el sector turístic

‐

‐
‐

la previsió de destinar una línia
d'ajut
econòmica
per
als
restauradors
la interlocució amb Rubí amb
relació a l'activació econòmica i
industrial durant la pandèmia de la
Covid‐19
els
criteris
del
Consell
Interuniversitari de Catalunya per a
determinar els centres educatius en
què es fan les proves d'accés a la
universitat l'any 2020, la dificultat
d'arribar als centres educatius en
què s'han fet les proves d'accés a la
universitat des d'alguns barris
les condicions i el desenvolupament
de les proves d'accés a la universitat
els municipis de menys de
cinquanta mil habitants que no són
capital de comarca en què s'hi
6
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‐

poden
instal∙lar
superfícies
comercials de més de 2.500 metres
quadrats
l'establiment del 27 de juliol de
2020 com a data a partir de la qual
es poden publicar els resultats
provisionals de les proves d'accés a
la universitat, el mecanisme per a
garantir el dret dels alumnes a
matricular‐se en universitats de
fora de Catalunya i el nombre
d'alumnes
que
han
tingut
problemes per a fer‐ho

Proposta d'audiència en ponència:
‐

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐
‐

els sectors del comerç i el turisme
arran de la Covid‐19
el suport a les universitats
públiques per al final del curs 2019‐
2020 i l'inici del 2020‐2021

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera d'Empresa i
Coneixement
sobre
les
conseqüències de la Covid‐19 en el
teixit productiu

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del director de Nissan Motor
Ibérica, del vicepresident de Nissan
Motor Ibérica, del director de
Relacions Institucionals de Nissan
España i del vicepresident sènior de
Nissan Europe, perquè informin
sobre el tancament de les plantes
de Nissan
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d'una representació de Comissions
Obreres de Catalunya, de Foment
del Treball Nacional, de la Unió
General de Treballadors de
Catalunya, de Pimec Catalunya, del
Col∙legi d'Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona, de la Federació de
Municipis de Catalunya, de
l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, del catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de
Barcelona i membre de l'Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya, amb relació al Projecte
de llei de facilitació de l'activitat
econòmica

SINDICATURA DE COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
‐

‐

‐

‐

l’Informe de fiscalització 12/2019,
sobre Gestió de Serveis Sanitaris,
any 2016
l’Informe de fiscalització 15/2019,
sobre Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, Turisme i Muntanya,
any 2016
l’Informe de fiscalització 13/2019,
sobre l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya,
any 2017
l’Informe de fiscalització 17/2019,
sobre la Fundació Institut de
Ciències Fotòniques, any 2017
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‐

‐

‐

‐
‐

‐

l’Informe de fiscalització 19/2019,
sobre les eleccions al Consell
General d’Aran de l’any 2019
d'encàrrec a la Sindicatura de
Comptes d'un informe específic
sobre la contractació de la
Generalitat, els seus organismes
dependents i les entitats de dret
públic durant la pandèmia per mitjà
del procediment d'urgència
l'Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres
Catalanes, any 2018
el Compte general de la Generalitat,
any 2017
l’Informe de fiscalització 22/2019,
sobre la Fundació Institut Català
d’Investigació Química, any 2017
l’Informe de fiscalització 23/2019,
sobre el Consorci de Castelldefels
Agents de Salut, any 2017
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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:
‐

la situació d'emergència educativa

Preguntes orals al Ple sobre:
‐

‐

els efectes en l'educació del
tancament dels centres educatius
per la Covid‐19
el curs escolar 2020‐2021

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

el futur de l'Escola Àngel Guimerà,
de Balaguer
l'estat de les instal∙lacions de
l'Escola Albert Vives, de la Seu
d'Urgell
la jornada escolar als centres
educatius
la recuperació de la sisena hora als
centres educatius sostinguts amb
fons públics de Catalunya
la renovació de l'acord amb els
municipis per a reduir les ràtios als
centres educatius
la convocatòria de la Comissió de
Seguiment del Pacte contra la
Segregació Escolar a Catalunya
la bretxa educativa
el lleure educatiu per a l'estiu del
2020
les mesures necessàries per a
abordar el curs escolar 2020‐2021
les escoles privades de música
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‐

les partides destinades a garantir la
suficiència
alimentària
dels
alumnes
d'educació
infantil,
primària i secundària durant el
període de tancament dels centres
per la Covid‐19, el nombre d'infants
i joves que són beneficiaris, la
partida pressupostària destinada a
compensar els ajuts de menjador en
l'educació primària durant el
període de tancament dels centres
educatius
el nombre d'alumnes beneficiaris
d'ajuts de menjador, la data en què
es van posar a disposició dels
ajuntaments les targetes moneder
que han de compensar les beques
menjador, si el Departament
d'Educació té constància de les
adreces o telèfons de contacte
correctes
de
les
famílies
beneficiàries, la sol∙licitud als
ajuntaments
encarregats
de
distribuir les targetes moneder a les
famílies receptores de beques
menjador de fer‐los signar algun
document, el motiu de no haver
autoritzat l'obertura dels centres
educatius perquè els ajuntaments
poguessin fer una distribució més
ràpida i eficient, la causa de no
haver destinat personal del
Departament
d'Educació
a
distribuir les targetes moneder, la
gestió de la partida pressupostària
del Govern espanyol destinada a
ajuts alimentaris a infants en
situació de vulnerabilitat per a
garantir‐ne la suficiència, la manera
en què es farà la recàrrega de les
targetes moneder en cas que l'estat
d'alarma es prolongui, perquè no es
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

va optar per fer arribar els ajuts de
menjador mitjançant una recàrrega
directa al telèfon o una
transferència bancària a les famílies
beneficiàries
la previsió de posar a disposició de
les famílies un canal de televisió de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals per a compensar la
bretxa digital educativa durant el
període de tancament dels centres
educatius per la Covid‐19, les
mesures previstes per a afrontar la
bretxa digital i compensar les
mancances
tecnològiques
de
moltes llars amb infants, la previsió
de subvencionar o bonificar els
contractes de connexió de senyal
Wi‐Fi a les famílies vulnerables
les instruccions donades als
docents
i
al
personal
d'administració i serveis amb
relació al teletreball durant l'estat
d'alarma
la situació dels docents substituts
que han acabat el període assignat
al nomenament i no poden optar a
un lloc mentre es mantingui el
tancament dels centres
el manteniment dels contractes
amb els prestadors de serveis de
vetlladors durant i després de
l'estat d'alarma
la
possible
suspensió
dels
contractes amb les empreses de
transport i de menjador escolar
durant l'estat d'alarma
la situació de les empreses que
presten el servei d'escola bressol
municipal durant l'estat d'alarma
el nombre de famílies d'alumnes
escolaritzats a Catalunya que no
tenen ordinador o tauleta a casa,
les que no tenen connexió a
Internet, el nombre d'alumnes que
no tenen prou suport familiar per a
fer tasques escolars a casa, les

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

‐

‐

‐

‐

propostes amb relació a la bretxa
digital si el confinament s'allarga,
l'aplicació d'algun protocol per si es
repeteix la situació de confinament
durant el curs 2020‐2021
les recomanacions pel que fa al
pagament de quotes als centres
sufragats amb fons públics
la decisió d'eliminar la sisena hora
als centres escolars públics que
l'ofereixen, l'eliminació de la sisena
hora als centres educatius de
titularitat privada sufragats amb
fons públics, si el Departament
d'Educació ha tingut reunions amb
els equips directius, els claustres i
les famílies dels centres públics en
què s'eliminarà la sisena hora
els motius pels quals es vol posar en
marxa un nou institut a Peralada,
els pobles que tindran alumnes
escolaritzats al nou institut, la
previsió que a aquest institut hi
puguin anar alumnes empadronats
a Figueres, les mesures previstes
per a garantir l'escolarització
equilibrada entre el nou institut de
Peralada i els instituts de l'entorn
la previsió d'allargar el curs escolar
2019‐2020 o d'iniciar abans el 2020‐
2021, la previsió de modificar el
Projecte de llei de pressupostos de
la Generalitat per al 2020 en cas
que es modifiqui el calendari
escolar, i per a proveir una oferta
gratuïta d'escoles d'estiu
les millores que el Programa
experimental de suport a la
certificació dels coneixements de
llengües estrangeres ha aportat als
alumnes i els professors, els
recursos addicionals obtinguts pels
centres educatius que han
participat en el programa, i la
previsió d'impulsar un nou
programa experimental
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‐

‐

‐

‐

la instal∙lació de dispositius de
desinfecció als lavabos dels centres
escolars, l'elaboració de protocols
de desinfecció i neteja, l'elaboració
d'un protocol d'atenció als alumnes
que presentin simptomatologia de
coronavirus i la previsió de fer
campanyes informatives d'hàbits
higiènics per als alumnes
el percentatge de substituts
respecte al personal contractat als
centres escolars, les substitucions
del personal de la comunitat
educativa a la tardor
les recomanacions amb relació al
pagament de les quotes als centres
d'educació especial, si les famílies
d'alumnes
amb
necessitats
educatives especials han de pagar
les quotes de menjador, sortides,
material didàctic i activitats
complementàries mentre duri el
tancament dels centres per la crisi
de la Covid‐19, les recomanacions
amb relació a l'acompanyament o
l'orientació psicopedagògica per
als alumnes amb necessitats
educatives
especials,
i
les
instruccions donades als docents
tècnics en educació especial
el calendari previst per tal que tots
els alumnes tinguin mitjans
materials per a seguir la formació
en línia, el sistema de distribució
per a fer arribar ràpidament el
material necessari per a seguir el
curs, la procedència del material
informàtic lliurat, l'import previst
per a cobrir la demanda d'aparells
informàtics i de connectivitat dels
alumnes afectats per la bretxa
digital, el calendari per a satisfer la
demanda d'ordinadors i de
connectivitat, el nombre de
lliuraments setmanals de material
informàtic, els criteris
per a
repartir els aparells informàtics, les

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐
‐

‐

‐

‐

actuacions per a pal∙liar la bretxa
digital amb relació als alumnes dels
cursos no testats pel Departament
d'Educació, el nombre d'alumnes
que no podran seguir el curs actual
telemàticament
els criteris d'avaluació de les
escoles oficials d'idiomes
si disposa d'un pla amb les
condicions de reobertura de les
llars d'infants
el paper del Departament
d'Educació i la Direcció General de
Joventut en l'organització de les
activitats de lleure educatiu per a
aquest estiu, la participació en el
finançament de les activitats i en el
finançament de programes de
beques i ajuts per a garantir l'accés
universal al lleure educatiu, la
previsió d'habilitar docents per a
reforçar els casals d'estiu, la data
en què els ajuntaments coneixeran
les
condicions
sanitàries
preventives per a planificar les
propostes, la ràtio d'infants i
adolescents per monitor que
s'hauran d'aplicar en els casals
d'estiu i les activitats de lleure
educatiu, i si es faran casals d'estiu
en centres educatius en obres
si disposa d'un pla amb les
condicions de reobertura dels
centres educatius de primària i
secundària, l'obertura dels centres
educatius a les famílies per a
recollir els llibres de text i el
material didàctic, la possibilitat que
els centres educatius acullin infants
i adolescents perquè facin tasques
educatives que no són possibles en
llur domicili familiar, i la previsió de
donar‐los suport docent,
la posada en pràctica del Pacte
contra la segregació escolar, les
mesures que s'han d'aplicar per a
contribuir a pal∙liar les desigualtats
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

i la segregació escolar arran de la
Covid‐19 i la convocatòria per a les
properes setmanes de la Comissió
de Seguiment del Pacte contra la
Segregació Escolar
la
reorganització
que
el
Departament d'Educació farà del
curs 2020‐2021, la globalització
curricular en el primer curs
d'educació secundària obligatòria,
les mesures i els recursos adreçats
als alumnes més vulnerables, les
mesures que s'han de prendre
perquè tots els alumnes puguin
tenir accés a Internet i disposar
dels dispositius necessaris, el
reforç dels plans digitals dels
centres educatius i de la capacitat
digital dels docents, la prevenció
de l'augment de l'abandonament
escolar
prematur
com
a
conseqüència del tancament de les
escoles
el funcionament de les direccions
de serveis territorials durant el
confinament, l'aprovació per al
curs que ve de l'horari dels
professors de primària i secundària
tal com es va aprovar en el Projecte
de pressupostos del 2020
la recàrrega de les targetes
moneder més enllà del final de curs
per als alumnes amb beca i que
requereixen acompanyament i
reforç educatiu
la possibilitat de fer la preinscripció
i matrícula per al curs que ve
telemàticament, i el garantiment
de les mesures sanitàries per a
evitar
contagis
durant
les
matriculacions presencials
el fet que els directors dels serveis
territorials d'Educació participin en
actes de partit com a responsables
públics del Govern
si el Departament d'Educació ha
comprat material de protecció

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

‐

davant la Covid‐19, si ha comprat
mascaretes a l'empresa MaskCat,
si pot garantir que tots els centres
escolars tindran material de
protecció per als processos de
preinscripció i matriculació, i per
als docents i el personal
d'administració i serveis al juny i al
setembre, si es farà la prova de la
Covid‐19 a tots els docents i al
personal d'administració i serveis
que es reincorporin als centres
educatius, i la previsió de facilitar
material de protecció i prevenció
als alumnes, la previsió d'autoritzar
el servei de menjador en la
reobertura dels centres escolars al
juny, l'autorització d'obrir els
centres educatius perquè les
famílies hi puguin recollir el
material didàctic
la data de tornada de les solucions
informàtiques que formaven part
del material informàtic dels centres
educatius, el criteri seguit per a fer
arribar els dispositius informàtics
als municipis i als centres
educatius, el nombre de famílies
que no tenien connectivitat ni
dispositiu informàtic per a
mantenir el vincle amb el centre
educatiu, el nombre de paquets de
connectivitat i de solucions
informàtiques rebuts pels alumnes
dels centres públics i concertats, la
data de finalització de la campanya
de distribució de solucions
informàtiques, els municipis en què
els centres educatius no han rebut
les solucions informàtiques per als
alumnes, i els ajuntaments que han
signat un conveni de col∙laboració
la previsió d'aplicar una reforma
curricular
de
la
formació
professional el curs 2020‐2021, si
pot assegurar que la reforma no
disminuirà les hores de docència, si
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

incrementarà
les
matèries
curriculars del primer curs del cicle
formatiu, i la previsió de reforçar
l'assessorament o l'orientació
professional en la formació
professional
la situació de les direccions de
centres educatius que van assumir
l'ingrés de l'import d'un viatge de fi
de curs en un compte bancari de
llur titularitat
el nombre de línies escolars que ha
previst tancar el curs 2020‐2021, i
les que ha previst obrir, l'increment
del nombre de places per a
alumnes
amb
necessitats
educatives especials per al curs
2020‐2021, les ràtios previstes per
als centres educatius, i el nombre
de docents i professionals per als
centres educatius que ha previst
contractar el curs 2020‐2021
les mesures per a dotar de més
espai els centres educatius, els
acords previstos amb els municipis
per a afrontar de manera
corresponsable el retorn a les
aules, les activitats de lleure i l'inici
del curs 2020‐2021 i els canvis de
zonificació establerts per al
període actual i el procés de
preinscripció escolar
el nombre de centres educatius
públics que no han rebut el
material de protecció en data del
18 de maig de 2020
el paper dels inspectors del
Departament d'Educació durant el
període de confinament per la
Covid‐19
la data de conclusió del termini per
a presentar les sol∙licituds dels
centres educatius per al programa
d'equitat digital
el retorn a les aules dels alumnes
dels centres d'educació especial
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

el nombre de reunions amb les
juntes de directors dels centres
escolars durant el confinament
les actuacions previstes per a evitar
desigualtats
entre
centres
educatius en el retorn a les aules
la previsió d'organitzar una taula
de concertació amb els municipis
del Vallès Oriental per a coordinar‐
ne els casals d'estiu
els equips de protecció individual
enviats als centres educatius del
Vallès Oriental per a la realització
de la preinscripció presencial, i el
calendari de reobertura dels
centres escolars
la data prevista per a la reunió del
conseller d'Educació amb el Consell
Escolar de Catalunya
les mesures previstes perquè els
ens locals del Vallès Oriental
puguin afrontar els costos de la
reobertura dels centres escolars, la
coordinació amb els ajuntaments
per a la reobertura de les llars
d'infants, i els recursos econòmics
que destinarà als ajuntaments
perquè puguin afrontar els costos
de la desinfecció de les llars
d'infants
la coordinació amb els municipis
del Vallès Oriental per a planificar el
retorn a les escoles i els instituts,
les directrius donades als municipis
i la previsió de fer una anàlisi
col∙lectiva i corresponsable de
l'acabament del curs escolar
mitjançant una taula de concertació
amb els municipis del Vallès
Oriental
el motiu pel qual ha decidit obrir les
escoles quan només resten dues
setmanes per a acabar el curs, la
previsió d'obrir les escoles de les
regions sanitàries que passin a la
fase 2 del desconfinament, les
raons pedagògiques i tècniques per
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

a obrir les escoles a partir de l'1 de
juny
les previsions per a iniciar el curs
escolar 2020‐2021, els recursos que
destinarà als centres escolars, la
previsió de modificar el currículum
escolar, la previsió de contractar
més docents, de mantenir el
personal de suport i de mantenir els
vetlladors per al curs escolar 2020‐
2021
l'estat de les obres a l'Escola
L'Arrabassada, de Tarragona, i la
previsió que l'Escola L'Arrabassada
comenci el curs escolar 2020‐2021 a
les noves instal∙lacions
la interlocució amb Rubí amb
relació a les escoles bressol durant
la pandèmia de la Covid‐19
la previsió d'un pla de xoc per a
l'adequació dels centres escolars
per al mes de setembre
la coordinació amb els municipis de
Sant Cugat del Vallès, Terrassa,
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa,
Rubí,
Rellinars,
Matadepera,
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i
Ullastrell per a planificar el retorn a
les escoles i els instituts i les
directrius donades per a la
reobertura dels centres escolars i
casals d'estiu
els materials sanitaris que s'han
enviat als centres d'educació
infantil, primària i secundària de
Sant Cugat del Vallès, Terrassa,
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa,
Rubí,
Rellinars,
Matadepera,
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i
Ullastrell
el capteniment amb els ens locals
de Sant Cugat del Vallès, Terrassa,
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa,
Rubí,
Rellinars,
Matadepera,
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i
Ullastrell per a fer front a les
desinfeccions i les mesures de
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

protecció per a la reobertura dels
centres escolars, i de les escoles
bressol
la
previsió
d'una
dotació
extraordinària
de
mestres
d'educació infantil, primària i
secundària amb vista a la
reobertura de les escoles a
Terrassa al setembre i el pla de xoc
per a fer front a l'adequació de
nous espais escolars a Terrassa
el pla de xoc per a adequar els
centres escolars per a l'inici del curs
al setembre
els protocols sanitaris previstos per
als menjadors escolars per a iniciar
el curs al setembre
la previsió d'un pla de xoc o un fons
perquè els ajuntaments puguin
sostenir
econòmicament
les
escoles municipals de música,
d'art, d'educació especial i d'adults
el compliment de la Moció 168/XII,
sobre la situació d'emergència
educativa
la data prevista per a recarregar les
targetes moneder que van
substituir les beques de menjador,
la fórmula per a garantir
l'alimentació bàsica dels alumnes
en situació de vulnerabilitat durant
l'estiu i el diàleg amb les
administracions municipals, la
destinació dels recursos transferits
pel Govern de l'Estat en el
programa VECA, la informació
donada
a
les
famílies
potencialment beneficiàries de
l'alimentació bàsica de llurs fills
durant l'estiu
el nombre de centres educatius
públics i concertats que perdran la
sisena hora el curs 2020‐2021, el
nombre de recursos materials i
humans que perdran, el nombre de
centres educatius públics i
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concertats que incorporaran la
sisena hora el curs 2020‐2021

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

la previsió de plantejar canvis en la
planificació del curs 2020‐2021 per
a compensar les desigualtats
educatives
les actuacions relatives a l'accés
dels infants de zero a tres anys a
l'educació i a les llars d'infants

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

‐

amb el conseller d'Educació sobre
les activitats de lleure durant els
mesos d'estiu del 2020
amb el conseller d'Educació sobre
les mesures previstes amb vista al
retorn als centres educatius, a les
activitats d'educació en el lleure i al
curs 2020‐2021
amb el conseller d'Educació sobre
les mesures previstes per a afrontar
l'emergència educativa

Preguntes orals al Ple sobre:
‐
‐
‐

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

‐

d'una representació de Save the
Children perquè presenti l'informe
"Tancar la bretxa"

SALUT
‐
Interpel∙lació al Ple sobre:
‐

el confinament de Lleida i el baix
Segrià

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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la cobertura sanitària al centre
d'atenció primària del Bruc
el servei d'urgències del CAP del
Masnou

Preguntes per escrit sobre:

Sol∙licitud de compareixença:
‐

la posició amb relació a la gestió
sanitària de la Covid‐19
les polítiques de salut davant la
pandèmia de la Covid‐19
la gestió sanitària de la Covid‐19

el contracte amb l'empresa Basic
Devices per a la compra de material
sanitari, si l'empresa està registrada
a la Generalitat, el motiu pel qual es
va escollir, el procediment
administratiu pel qual es va fer el
contracte, el motiu pel qual es va
aturar el pagament a l'empresa, la
presentació d'una denúncia als
Mossos d'Esquadra per presumpta
estafa de l'empresa Basic Devices
en la compra de material sanitari, el
motiu pel qual no s'ha aturat el
contracte, la retirada de la denúncia
per presumpte frau en la compra de
material sanitari, la informació
aportada per l'empresa Basic
Devices per a refutar el presumpte
frau, les empreses amb què ha
contactat per a la compra de
material sanitari per a afrontar la
Covid‐19
els
resultats
dels
estudis
epidemiològics a Igualada i a la
Conca d'Òdena, els criteris tècnics
per a decidir canviar l'estat de
confinament, el motiu pel qual es va
acusar a una professional sanitària
de ser la pacient O d'infecció per
coronavirus a Igualada, si s'ha
15
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‐

‐

‐

‐

demostrat que el focus es va
produir en un sopar, les
contradiccions
entre
les
declaracions a les rodes de premsa
de la consellera de Salut i els
professionals
de
l'Hospital
d'Igualada, el motiu pel qual la
consellera de Salut no va protegir
els professionals de l’hospital, el
motiu pel qual no s'ha facilitat
informació
detallada
als
ajuntaments afectats de l'estat del
confinament i l'evolució dels
contagis, la incorporació de
professionals de l'Hospital de
Bellvitge a la direcció de l'Hospital
d'Igualada, si existeixen diferències
entre les dades de la Conca d'Òdena
recollides per l'Hospital d'Igualada i
pel Departament de Salut, el motiu
de l'alt índex de mortalitat amb
relació als contagiats per la Covid‐
19 a la Conca d'Òdena
el motiu pel qual s'han sol∙licitat
expedients de regulació temporal
d'ocupació en empreses de
transport sanitari i en alguns
centres assistencials després de la
publicació
de
la
Resolució
SLT/746/2020
el nombre i les dates dels
contractes per la compra de
material sanitari per grip habitual
durant el 2020, els fets en previsió
de la Covid‐19, i el nombre i les
dates dels contractes per a la
compra de material sanitari un cop
l'epidèmia ja estava arrelada
el motiu pel qual el vicepresident
del Govern i la consellera de Salut
van visitar el centre del Servei
d'Emergències Mèdiques quan ja
era evident que calia evitar els
desplaçaments
si s'ha fet un estudi del
funcionament
de
l'atenció
telefònica a través del 061 i el 112 i
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‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

els centres d'atenció primària
davant la Covid‐19, les mancances i
errors en el funcionament de
l'atenció i els centres d'atenció
primària davant la Covid‐19
el nombre de metges interns
residents, estudiants de darrer any
de l'àmbit de la salut i professionals
jubilats que s'han incorporat al
sistema sanitari per fer front a la
Covid‐19 el març i abril del 2020
el paper de la central de compres
Logaritme davant la Covid‐19
les mesures previstes amb relació a
les proves ràpides de detecció de la
Covid‐19
l'origen del brot de coronavirus a la
Conca d'Òdena i el confinament
perimetral
el trasllat de malalts de Covid‐19 a
altres comunitats autònomes i com
pot garantir que les unitats de cures
intensives no se saturin
el nombre de malalts de residències
de gent gran amb simptomatologia
de la Covid‐19 que han mort i no
consten en les estadístiques oficials
si s'ha negat l'entrada d'unitats de
desinfecció de la Unitat Militar
d'Emergències a alguns centres
d'atenció primària
el motiu pel qual s'ha tornat a
activar la comanda de material
sanitari a l'empresa Basic Devices
la composició i les funcions del
Consell Assessor sobre la Covid‐19
l'elaboració
dels
plans
de
desconfinament de les residències
de gent gran, l’estructuració de
l'actuació a les residències de gent
gran amb relació a la Covid‐19
el motiu pel qual no s'ha posat en
funcionament l'hospital temporal
que la Guàrdia Civil ha muntat a
Sant Andreu de la Barca
els motius pels quals el Decret llei
12/2020, del 10 d'abril, pel qual
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

s'adopten mesures pressupostàries
per a pal∙liar els efectes de la
pandèmia generada per la Covid‐
19, estableix el pagament de la
direcció per objectius al personal de
l'Institut Català de la Salut i no ho fa
per al personal del Siscat, i que faci
referència a centres assistencials
amb expedients de regulació
temporal d'ocupació si la consellera
de Salut va negar que es poguessin
aplicar en centres assistencials
el cost de la posada en
funcionament de Canal Salut i la
gestió d'aquest recurs electrònic i
perquè difon notícies alienes a
l'àmbit de la salut
el pla pel qual s'ha incorporat
l'organització Open Arms a fer tests
de la Covid‐19 a les residències per
a gent gran, i el motiu pel qual va a
les residències per a gent gran
sense avisar ni coordinar‐se amb els
departaments de Salut i de Treball,
Afers Socials i Famílies
el motiu pel qual la consellera de la
Presidència va fer pública la
distribució de catorze milions de
mascaretes que la Generalitat no
tenia
la nova funció del Sistema
d'Emergències Mèdiques amb
relació a la logística i la distribució
del material sanitari, i l'operativa i
els criteris per a fer la distribució del
material sanitari als centres
assistencials
els criteris per a l'obertura de
centres de salut a pavellons, hotels
medicalitzats o hospitals de
campanya
si la consellera de Salut té
coneixement de les denúncies
presentades pels representants
sindicals de l'empresa Transport
Sanitari de Catalunya

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

‐

‐

‐

‐

‐

els experts que l'han assessorat i els
informes en què es basa per a
oposar‐se al plantejament del
Govern de l'Estat per a fer el
desconfinament
el nombre de laboratoris i centres
assistencials privats que han fet
proves de la Covid‐19 fins el 14
d'abril, i sobre el fet que puguin
expedir certificats d'immunitat
els protocols establerts pel
Departament de Salut a les
residències de gent gran durant la
crisi sanitària provocada per la
Covid‐19, el suport mèdic donat a
les residències, el nombre de
defuncions
amb
símptomes
compatibles amb la Covid‐19, les
mesures de desinfecció que s'han
pres, qui s'ha fet càrrec de les
despeses
per
desinfecció,
l'existència d'un criteri d'edat per a
accedir a les unitats de cures
intensives i als respiradors, la
planificació del control dels tests
positius a les residències, el control
domiciliari previst per a les famílies
amb membres positius de Covid‐19,
el seguiment dels protocols de
seguretat i prevenció establerts a
les residències de gent gran i la
deficiència
de
professionals
detectada i el cobriment de les
baixes de personal sanitari
causades per la Covid‐19
el reforçament de la sanitat
primària a la ciutat de Barcelona, i
la possibilitat d'obrir el CAP
Roquetes, de Barcelona, els caps de
setmana
el nombre de llits i plantes
d'hospitals públics que han estat
tancats durant el 2019 i el nombre
de llits i plantes d'hospitals públics
que hi havia el 2010, i quan percep
la sanitat privada per assumir
pacients de la sanitat pública per la
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

crisi sanitària provocada per la
Covid‐19
el nombre de morts de la
Residència de Gent Gran de la Casa
Asil de Sant Andreu a Barcelona
l'obertura del CAP La Sagrera, de
Barcelona, els centres als quals han
estat derivats els usuaris, si el CAP
Maragall i el CUAP Cotxeres, de
Barcelona, disposen del personal
necessari per a fer front al
tancament del CAP La Sagrera, i la
previsió d'un pla de xoc a l'atenció
primària als barris de Barcelona
amb més afectació per la Covid‐19
el nombre de persones afectades
per la Covid‐19 a les residències de
gent gran de Barcelona, les
defuncions que hi ha hagut durant
el març i l'abril de 2020, les
condicions laborals i les ràtios del
personal de suport, i el material de
protecció de què disposen les
residències de gent gran de
Barcelona
les prioritats en la distribució del
material sanitari rebut del Govern
d'Espanya, el circuit de distribució,
el dispositiu de seguretat per a
assegurar una distribució correcta i
els receptors del material sanitari
el material sanitari i de protecció
adquirit des de l'1 de març del 2020,
la quantitat de material adquirit per
la Generalitat que s'ha rebut fins el
6 d'abril de 2020, el que s'ha
distribuït, la quantitat rebuda des
de diversos àmbits des de l'1 de
març de 2020 i el dispositiu de
seguretat per a assegurar la
distribució
el pla de desconfinament que té
previst per al Pla territorial de
protecció civil de Catalunya, el pla
per a la distribució de mascaretes a
les farmàcies, el col∙lapse del
sistema informàtic de les receptes
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

electròniques i la solució que s'ha
donat a les farmàcies per a afrontar
la fallada del sistema informàtic
el motiu pel qual el Departament de
Salut i la Secretaria de Salut no
trameten les dades sobre la Covid‐
19 a la Xarxa Nacional de Vigilància
Epidemiològica
les persones i les institucions que
han elaborat l'informe sobre el
desconfinament
gradual
a
Catalunya fet públic el 25 d'abril,
perquè no s'ha lliurat als grups
parlamentaris, i si l'informe
substitueix l'informe elaborat per
l'epidemiòleg Oriol Mitjà
el material retornat pel Comitè de
Salut i Seguretat del Servei
d'Emergències Mèdiques del 25 de
febrer ençà
el motiu pel qual va fer públiques, el
18 d'abril, les propostes relatives a
la sortida dels infants al carrer
sense haver‐les lliurat prèviament
al Ministeri de Sanitat, i perquè l no
va indicar que les mesures eren
només una proposta
la valoració de la consellera de Salut
dels inconvenients per als ciutadans
de canviar constantment les
recomanacions i les instruccions, el
motiu pel qual no va difondre, un
cop publicades, les instruccions del
Ministeri de Sanitat per a la sortida
dels infants al carrer, i el nombre de
sancions i advertències fetes el 27
d'abril per l'incompliment de les
instruccions de sortida dels infants
al carrer
el nombre de metges interns
residents que han d'ésser avaluats
al maig i contractats pel Servei
Català de la Salut
l'elaboració del pla per a afrontar
les necessitats dels serveis
d'atenció primària durant el procés
de desconfinament gradual
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‐
‐

‐

‐

el motiu pel qual s'han fet tan pocs
tests ràpids d'anticossos, el nombre
de tests que han arribat a Catalunya
de l'inici de la pandèmia
el motiu pel qual no s'han fet més
proves dins el programa Orfeu
el motiu pel qual el percentatge de
proves per a detectar la Covid‐19 a
la regió sanitària de les Terres de
l'Ebre és el més baix, i el tracte que
han rebut amb relació a altres
regions sanitàries
si el Departament de Salut coneix el
producte comercial "MaskCat" que
el president de la Cambra de
Comerç de Barcelona va presentar
en el programa de TV3 "Preguntes
freqüents" el 2 de maig de 2020, si
té
l’aval
del
Departament,
l'homologació de les màscares
"MaskCat", les indicacions i les
contraindicacions
epidemiològi‐
ques per a usar‐les, la protecció que
donen, la promoció en mitjans
públics, en plena crisi sanitària, de
productes
comercials
sense
homologar, les accions previstes
amb relació a aquesta publicitat
el motiu pel qual es fan tests a
laboratoris privats sense la
intervenció del Departament de
Salut, perquè el departament ha
trigat un mes a tenir una resolució
que concreta aquest àmbit, les
empreses que afavoreix pel fet de
no haver signat la resolució, el
nombre de tests fets pels
laboratoris privats des que va
anunciar, l'1 d'abril, que no els
podien fer sense la intervenció del
Departament de Salut, el motiu pel
qual assegura que podrà tornar a
fer tests si la sanitat pública ho
permet, tenint en compte que
Catalunya
és
la
comunitat
autònoma que menys en fa, la raó
per la que afirma que no hi ha
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‐

‐

‐

material per a fer tests i, en canvi, sí
que en tenen els laboratoris privats
la compra sense licitació prèvia del
Departament de Salut o de les
entitats que en depenen de vehicles
per al Servei d'Emergències
Mèdiques, la composició del
Consell
d'Administració
de
l'empresa Logaritme, la tasca de
l'empresa durant la pandèmia de
Covid‐19, i el material adquirit que
s’ha hagut de retornar
les competències de la directora
general de l'Autonomia Personal i la
Discapacitat amb relació al control
de les residències per a gent gran
per part del Departament de Salut,
els obstacles no administratius
perquè la directora general no
pugui exercir la tasca de control, la
composició
dels
consells
d'administració de les empreses
que gestionen les residències per a
gent gran, les residències que han
tingut vigilància sanitària prèvia a
l'adscripció al Departament de
Salut, el nombre de professionals
sanitaris per residència abans de
l'adscripció al Departament de Salut
el criteri per a dividir la regió
sanitària de Barcelona en tres
àrees, les conseqüències de
l'aïllament de la ciutat de Barcelona
de la resta de l'àrea metropolitana
pel que fa al desconfinament i el
control de la mobilitat, la divisió
administrativa escollida per a
controlar els casos de Covid‐19 i els
criteris d'aquesta elecció, la previsió
de diferenciar el desconfinament
en funció dels paràmetres que es
faran servir per a confinar la ciutat
de Barcelona, les conseqüències
socials i econòmiques d'un possible
aïllament de la ciutat de Barcelona,
el concepte de mobilitat obligada
en les fases del desconfinament
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‐

‐

‐

‐
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el motiu pel qual es fan menys
proves de detecció de la Covid‐19
que altres comunitats autònomes, i
pocs tests ràpids de detecció, el
calendari de l'operació Orfeu, les
proves de reacció en cadena de la
polimerasa que s'han lliurat als
centres d'atenció primària, la
transparència de la consellera de
Salut amb els grups parlamentaris
el pla per a detectar la transmissió
de la Covid‐19 durant les fases del
desconfinament, la capacitat per a
la detecció precoç de contagis, el
nombre de professionals destinats
a reforçar l'atenció primària durant
les fases del desconfinament, els
sistemes d'informació i vigilància
epidemiològica
establerts,
el
nombre de professionals que
preveu incorporar a l'atenció
primària perquè atenguin les
residències per a gent gran, i els que
es preveu incorporar per a separar
els facultatius i els infermers a les
àrees bàsiques de salut, i sobre la
previsió d'incorporar la figura de
l'infermer escolar als centres
educatius
la reobertura del consultori mèdic
local de Mas de Barberans i el de
Benifallet, i la coordinació amb
l'Ajuntament de Benifallet per a la
reobertura del consultori
l'estat
dels
plans
de
desconfinament
als
centres
sanitaris, la capacitat de resposta a
les llistes d'espera prèvies i
l'increment de les llistes produït per
la crisi sanitària, les previsions per a
la reobertura dels centres d'atenció
primària i dels consultoris locals
tancats durant la pandèmia
el motiu de les diferències entre les
dades del Departament de Salut i
les del Ministeri de Sanitat, Consum
i Benestar Social, i perquè el
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

Departament de Salut no facilita
dades comparades ni de tendència
en les notes de premsa sobre la
Covid‐19
l'adquisició
pel
procediment
d'emergència de més de setanta
vehicles per al Servei d'Emergències
Mèdiques, i perquè es compren
més vehicles per al SEM poc
després d'haver‐ne adquirit de
rènting
el nombre i el cost de les piulades
que ha fet durant l'estat d'alarma,
les campanyes de difusió de les
indicacions i les informacions sobre
la Covid‐19, el cost i els canals
emprats, i el motiu pel qual Canal
Salut ha deixat de donar informació
útil sobre la pandèmia
l'ampliació prevista als centres
d'atenció primària de totes les
àrees bàsiques de salut, el nombre
de contractes d'adjunt fets als
metges interns residents que
acaben la residència al maig del
2020, les compensacions previstes
als centres del Siscat per a atendre
l'increment d'activitat i la necessitat
d'incorporar nous professionals, i el
motiu pel qual ha autoritzat els
centres privats a reprendre
l'activitat
assistencial
sense
preveure mecanismes de retorn en
cas de necessitat
les mesures adoptades per a evitar
la manca de guants als centres
assistencials, la capacitat de
reposició i les empreses a les quals
es compren els guants
la solució al fet que el divendres no
es puguin fer proves de reacció en
cadena de la polimerasa a l'àrea
bàsica del Garraf
el motiu pel qual el Departament de
Salut deriva recursos per a fer
proves de reacció en cadena de la
polimerasa a laboratoris privats de
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‐

‐

‐
‐

Lleida, la compra d'una màquina
per a fer aquestes proves a
l'Hospital Arnau de Vilanova, de
Lleida, la utilització de màquines de
la Universitat de Lleida per a fer
proves, i les universitats i els
centres de recerca que fan proves
de reacció en cadena de la
polimerasa dins el programa Orfeu
el centre que va errar quan va donar
les dades del recompte d'infectats
de Covid‐19, el motiu pel qual es va
produir un error en el recompte
d'infectats, les dates en què es va
produir, les correccions fetes
perquè no es tornin a produir
errors, la presentació que fa de les
dades relatives a la Covid‐19 i el
grau de fiabilitat de les dades
l'origen de les morts per Covid‐19
notificades al Ministeri de Sanitat el
22 de maig, els dies en què es van
produir les morts, el motiu pel qual
no es van notificar quan es van
produir, la implicació de les morts
notificades al Ministeri de Sanitat el
22 de maig en la taxa de letalitat de
la Covid‐19 a Catalunya
la coordinació amb els municipis del
Vallès Oriental amb relació als
centres d'atenció primària i els
hospitals
els equips de protecció individual
rebuts a l'Hospital de Mollet
els criteris per a adjudicar a
l'empresa Ferrovial Servicios el
contracte d'emergència per al
seguiment i el rastreig dels
contactes dels casos de Covid‐19, si
l'empresa és la mateixa que opera
al telèfon 061, el motiu pel qual no
ha ampliat el servei del telèfon 061,
la relació de l'empresa Ferrovial
Servicios amb el programa de la
Direcció General de Salut Pública
sobre els seguiments i estudis
epidemiològics de la Covid‐19, el
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‐

‐

‐

‐

paper de l'atenció primària en els
programes de seguiment dels casos
i contactes de la Covid‐19, el motiu
pel qual el Sistema d'Emergències
Mèdiques
s'encarrega
del
seguiment i el rastreig dels casos, la
conversió del SEM en una central de
coordinació extrahospitalària
el motiu pel qual no es va
autoritzar el trasllat de malalts de
Covid‐19 de les residències de Rubí
a l'hospital i la interlocució amb
Rubí amb relació a les residències
per a gent gran durant la pandèmia
de la Covid‐19
la coordinació amb els municipis de
Sant Cugat del Vallès, Terrassa,
Viladecavalls, Vacarisses, Gallifa,
Rubí,
Rellinars,
Matadepera,
Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i
Ullastrell amb relació als centres
d'atenció primària i els hospitals de
la zona durant la pandèmia de la
Covid‐19
els criteris per no haver deixat
actuar
la
Unitat
Militar
d'Emergències a Sant Cugat del
Vallès i a Rubí
la previsió d'efectius per a les àrees
bàsiques de salut de la zona oest del
Vallès
la data en què es va dictar la
proposta de contractació del servei
de seguiment de contactes positius
de
Covid‐19
durant
el
desconfinament i la data en què es
va publicar en el portal de la
transparència la contractació, la
data en què es va comunicar a
Ferroser
Servicios
Auxiliares
l'adjudicació del contracte, quan es
van començar les trucades
telefòniques per a fer el seguiment
de contactes positius de Covid‐19,
qui ha elaborat els protocols per al
seguiment, l'experiència en l'àmbit
sanitari de l'empresa adjudicatària,
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‐

si la pròrroga del contracte per a la
gestió del 061 s'ha fet amb
Ferrovial, el motiu pel qual es van
continuar
fent
trucades
telefòniques per a fer el seguiment
de contactes positius després que la
consellera de Salut ja hagués
informat que s'havia rescindit el
contracte, la indemnització prevista
per a la resolució del contracte, el
motiu pel qual es van fer trucades
telefòniques per a fer el seguiment
de contactes positius de Covid‐19 a
persones que ja feia catorze dies
que estaven confinades i estaven
controlades per llurs centres
d'atenció primària
la subvenció per a l'Oficina Regional
per a Europa de l'OMS per als anys
2019 i 2020, la data des de la qual la
Generalitat li atorga subvencions i
els projectes pels quals l’ha atorgat
les subvencions
el servei de pediatria del CAP
Bufalà‐Canyet, de Badalona, la
possibilitat de centralitzar els
serveis de pediatria al CAP Doctor
Robert, una nova ordenació dels
serveis de pediatria dels CAP de
Badalona
el nombre de professionals
contractats per al servei de
resposta de l'aplicació mòbil Gestió
Emocional, el cost de la
contractació, els pagaments fets a
l'empresa i el garantiment de les
nòmines dels professionals del
servei ofert per l'aplicació mòbil
Gestió Emocional
el futur del servei d'urgències
d'atenció primària del CAP El
Masnou, el motiu pel qual s'ha
reduït l'horari, el consens amb els
ajuntaments per fer‐ho i la previsió
de restablir el servei d'urgències del
CAP El Masnou
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Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

els estudis en què es basava la
consellera de Salut per a indicar
l'origen del brot de la Covid‐19 a la
conca d'Òdena
les mesures de prevenció preses
des que es va tenir coneixement de
l'epidèmia a la Xina fins al 14 de
març, data de declaració de l'estat
d'alarma

Sol∙licituds de sessió informativa:
‐

‐

‐

‐

amb la consellera de Salut sobre
l'evolució del coronavirus a
Catalunya i les mesures adoptades i
previstes pel Departament
amb la consellera de Salut sobre
l'evolució de la Covid‐19, els estudis
fets i les mesures adoptades a la
conca d'Òdena
amb la consellera de Salut sobre la
situació de la Covid‐19 i el pla de
retorn a la normalitat assistencial
amb el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda i la
Consellera de Salut sobre la gestió
pressupostària de la despesa
extraordinària de salut que ha
comportat la crisi de la Covid‐19

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

del secretari de Salut Pública
perquè informi sobre el sistema de
recopilació de dades sobre la Covid‐
19
del
gerent
del
Sistema
d'Emergències Mèdiques perquè
informi sobre l'adjudicació del
contracte de seguiment i rastreig
dels contactes dels casos de Covid‐
19 a Ferrovial Servicios
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CULTURA

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

la raó per la qual la consellera de
Cultura no forma part de la comissió
del Pla per a la reactivació
econòmica i la protecció social
si la consellera de Cultura es
reafirma en les seves declaracions
sobre l'ús del castellà a TV3, els
programes en què considera que
s'hi fa servir massa el castellà, les
altres ocasions en què ha fet tocs
d'atenció a TV3 per l'emissió de
continguts

Debat general sobre la gestió de les
residències per a gent gran i per a persones
amb discapacitat durant la pandèmia de la
Covid‐19

Pregunta oral al Ple sobre:
‐

la situació de les residències de gent
gran

Preguntes per escrit sobre:
Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

la reestructuració del pressupost
del Departament de Cultura del
2020, i les partides per a l'aplicació
del paquet de mesures de 21
milions d'euros anunciat pel
Departament

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb la consellera de Cultura sobre
la gestió de la Institució de les
Lletres Catalanes

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

de Laura Borràs i Castanyer,
diputada al Congrés dels Diputats,
perquè informi sobre la gestió de la
Institució de les Lletres Catalanes
del síndic de la Sindicatura de
Comptes perquè informi sobre les
conclusions de l'Informe de
fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes,
corresponent a l'exercici del 2018

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

la gestió de la presència de
persones
infectades
per
coronavirus a les residències de
gent gran de Capellades i Olesa de
Montserrat, el nombre de residents
morts per coronavirus a aquestes
residències i als hospitals als quals
han estat derivats, si s'ha fet una
inversió especial a la residència
d'Olesa de Montserrat per a tractar‐
ne els residents amb coronavirus
com s’ha fet a Capellades, la petició
de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat de resoldre la manca de
personal a la residència de gent
gran Santa Oliva, el protocol que
han de seguir les residències de
gent gran a l'hora de comunicar una
infecció per coronavirus, la data en
què el Departament de Salut es va
fer càrrec de la situació, els recursos
sanitaris destinats a les àrees
bàsiques de salut de Capellades i
Olesa de Montserrat
la presència de professionals
sanitaris als centres residencials
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‐

‐

‐

‐

durant el període de confinament
per la Covid‐19, la causa de la
reducció del 100% al 85% de
l'aportació per plaça finançada en
les factures a entitats i empreses
gestores de centres de serveis
socials en cas de tancament, els
sectors afectats aquesta reducció, si
la decisió s'ha acordat amb el
sector, l'afectació de la reducció del
100% al 85% de l'aportació per
plaça finançada en el salari dels
treballadors socials afectats pel
tancament de centres i que ara
atenen els usuaris a domicili i
reforcen els serveis d'atenció social
bàsica dels municipis, la liquidació
pendent a entitats gestores de
serveis socials, residencials i
assistencials corresponent al 2019
les mesures adoptades per a
garantir el correcte aïllament dels
infants i adolescents acollits en
centres de menors durant l'estat
d'alarma, el nombre de casos de
Covid‐19, si s'han habilitat espais
especials d'acolliment alternatiu
per als afectats, les mesures
adoptades per a garantir que el
personal que atén els infants i
adolescents acollits en centres de
menors tingui
la
protecció
adequada
la continuïtat en línia de les
activitats escolars per als infants i
adolescents acollits en centres de
menors durant l'estat d'alarma
les mesures adoptades amb relació
als
menors
estrangers
no
acompanyats que continuen vivint
al carrer durant l'estat d’alarma
les mesures adoptades per a
protegir els infants i adolescents
davant de situacions de violència i
maltractament
durant
el
confinament

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

les prestacions específiques per a
atendre les famílies amb fills que es
troben en una situació d'especial
vulnerabilitat arran de l'emergència
sanitària per la Covid‐19
les mesures adoptades per a
reforçar els serveis d'atenció a les
víctimes de violència masclista i
adaptar‐los a la situació de
confinament, si ha creat recursos
per a traslladar les víctimes que
denunciïn maltractaments durant el
confinament, si s'ha previst
l'ampliació de la campanya
d'informació sobre els recursos
d'atenció a les víctimes de violència
masclista
les mesures adoptades per a
reforçar les actuacions de la
Inspecció de Treball amb relació a
les cuidadores no professionals i les
empleades de la llar, i les cambreres
de pis d'hotels
les mesures adoptades per a
protegir les dones prostituïdes que
es troben en establiments que han
hagut de tancar per la Covid‐19
les mesures adoptades amb relació
a les famílies monoparentals
femenines que estan sotmeses a
una especial vulnerabilitat durant el
confinament
les
mesures
d'emergència
adoptades per a protegir les
víctimes de violència masclista i les
víctimes d'explotació sexual durant
la crisi de la Covid‐19, els recursos
econòmics destinats, si destina
recursos del fons del Pacte d'estat
contra la violència de gènere,
l'habilitació de recursos d'habitatge
per a les víctimes, i la previsió de fer
servir el botó "SOS" de l'aplicació
AlertCops
la borsa de treball per a suplir les
baixes
per
Covid‐19
dels
professionals de l'àmbit residencial,
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‐
‐

‐

‐

i l'experiència professional i la
titulació exigides per a formar part
d’aquesta borsa
les
residències
de
menors
desinfectades per la Generalitat
les residències que no han facilitat
les dades relatives a la Covid‐19 el
març del 2020, si prendrà mesures
contra les residències que no han
facilitat dades, les mesures
adoptades després que l'Associació
Catalana de Recursos Assistencials
l'avisés
de
les
possibles
conseqüències de l'entrada de la
Covid‐19 a les residències
el nombre de reunions relatives a la
prevenció i el tractament de la
Covid‐19 que el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha
tingut amb les entitats del sector de
la discapacitat, el responsable de la
decisió
de
traslladar
les
competències en matèria de
residències,
les
qüestions
pressupostàries que la Generalitat
va al∙legar perquè no es desinfectés
el centre de la fundació d'atenció a
la discapacitat psíquica Aspasim, les
persones
amb
discapacitat
contagiades de Covid‐19 i les
mortes en residències, el nombre
de residències i places per a
persones amb discapacitat i com ha
afectat la Covid‐19 i el nombre de
residents en estat greu traslladats a
hospitals
la facilitació als ajuntaments de la
informació relativa a la Covid‐19 en
les residències, la temporalitat del
trasllat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies al
Departament de Salut de les
competències de gestió de les
residències,
el
nombre
de
desinfeccions
de
residències
autoritzades, el nombre de proves
de reacció en cadena de la
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‐

‐

‐

‐

‐

polimerasa i de tests serològics
d'immunoglobulina
M
i
d'immunoglobulina G fets als
residents i els treballadors, els
equips de protecció individual
distribuïts a les residències
el pla específic que ha elaborat per
a atendre les necessitats de les
persones LGBTI i dels sectors més
vulnerables arran de la crisi de la
Covid‐19, el garantiment dels ajuts,
el suport a les entitats que presten
un servei telefònic específic, i el
garantiment dels drets, les llibertats
i la dignitat de les persones LGBTI
durant el confinament
els recursos econòmics propis i els
del Pacte d'estat contra la violència
de gènere que destina a la lluita
contra la violència masclista a
Lleida, el nombre de serveis
d'intervenció especialitzada, i
d'informació i atenció a les dones
que hi ha a Lleida
la data en què va rebre la sol∙licitud
per a desinfectar les residències Llar
Sant Josep, Residència Balàfia I,
Residència Balàfia II i Caser
Residencial, de Lleida i els motius
pels quals va rebutjar i paralitzar la
desinfecció
les mesures previstes per a
combatre els efectes de la Covid‐19
en la xarxa d'albergs per a la
joventut, si farà una campanya
d'atracció del turisme juvenil per a
ajudar la xarxa d'albergs en la
represa de l'activitat
la previsió de la Secretaria
d'Infància, Adolescència i Joventut
per a fer front a l'increment de
costos de les assegurances de
responsabilitat civil que hauran
d'assumir ajuntaments i altres
entitats si es detecta algun cas de
coronavirus
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‐

‐

‐

la despesa prevista per a les
indemnitzacions i els ajuts per a
dones víctimes de violència
masclista d'ençà de l'aprovació del
Decret 80/2015, les quantitats
destinades als ajuts i les
indemnitzacions, els ajuts i les
indemnitzacions per a dones
víctimes de violència masclista
previstos quan es va aprovar el
Decret 80/2015,
el
nombre
de
famílies
monoparentals femenines, i el
nombre de les que reben un ajut de
la Generalitat
els professionals que componen
l'equip de la unitat integrada
d'atenció als infants i adolescents
víctimes d'abusos sexuals de
Tarragona, la formació que han
rebut, el motiu pel qual no s'ha
posat en marxa i la data prevista per
a la posada en marxa

Sol∙licitud de compareixença:
‐

del president de la Confederació
d'Associacions
Veïnals
de
Catalunya, i del responsable de
Salut, Participació i Associacionisme
de la Confederació d'Associacions
Veïnals de Catalunya, perquè
informin sobre un nou model
participatiu amb relació als recursos
residencials per a gent gran

INFÀNCIA

Proposta de Resolució sobre:
‐

la salut mental dels infants i
adolescents

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

si les persones mortes a residències
de què informa el Departament
d'Afers Socials i Famílies s'han de
sumar a les que dona el
Departament de Salut

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre les activitats
de lleure durant els mesos d'estiu
del 2020
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Democràcia i plena ciutadania:
els serveis públics, la política i les
institucions al servei de les

‐

persones

AFERS INSTITUCIONALS
Pregunta oral al Ple sobre:
‐

el món local

‐

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

el món local i la gestió de la
pandèmia de la Covid‐19

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

el procediment de validació del
qüestionari de l'enquesta en línia
del Centre d'Estudis d'Opinió sobre
l'impacte
de
la
Covid‐19
encarregada a l'empresa Tesi, SL, si
considera que una persona en
situació d'expedient de regulació
temporal d'ocupació ha perdut la
feina, el criteri tècnic emprat per a
descartar que les persones
enquestades puguin respondre
sobre la gestió de la pandèmia per
part del Govern i del Govern
d'Espanya
si la consellera de la Presidència
forma part de l'organigrama del Pla
territorial de protecció civil de
Catalunya i sobre la posició que
ocupa en l'organigrama del Pla
territorial
el biaix de l'opinió del president de
la Generalitat en valorar la
contribució material que el Govern
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

d'Espanya ha fet durant la crisi de la
Covid‐19
la resolució de la convocatòria del
Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya,
les
mesures
econòmiques que té previst
destinar als ens locals per a afrontar
les conseqüències de la Covid‐19 i
la coordinació amb el món local per
a
pactar
territorialment
el
desconfinament i el retorn a la
normalitat
l'activació de les comissions
d'urbanisme amb relació als plans
d'ordenació urbanística municipal,
l'activació de les tramitacions de
llicències ambientals
la reforma de la Llei 8/1987, del 15
d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i de les hisendes locals
per a adaptar‐les a l'Estatut i
protegir el principi d'autonomia
local
quan
destinarà
a
les
administracions locals els recursos
addicionals extraordinaris que
provenen del Fons de Cooperació
Local i flexibilitzarà els criteris de
despesa
la dotació de material de
desinfecció i neteja als ajuntaments
per a desinfectar les escoles
públiques que són titularitat de la
Generalitat
la proposta per a sumar els ens
locals al Pacte català per a la
reconstrucció social i econòmica i la
compartició
del
Fons
de
Recuperació del Govern de l'Estat
amb els ens locals
el nombre de préstecs atorgats per
l'Institut Català de Finances durant
aquesta emergència econòmica i a
quins sectors empresarials i
esportius s'han destinat
la dotació de més recursos
econòmics i humans a les àrees de
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

benestar dels ajuntaments per a
atendre les necessitats de les
residències, i el suport al món local
per a afrontar les despeses i la
manca d'ingressos per les places
residencials públiques que han
quedat lliures
la injecció econòmica per a material
sanitari per a coordinar els diversos
serveis
que
gestionen
els
ajuntaments
els ajuts per a reformar i reforçar el
sistema d'atenció a la dependència
en el món local
les mesures econòmiques perquè
els ajuntaments facin plans
d'ocupació extraordinaris per a la
reconstrucció social i econòmica
les mesures per a accelerar i
reforçar les taules d'emergència en
l'àmbit de l'habitatge en el món
local, la inclusió dels ajuntaments
com a beneficiaris en el Programa
de foment del parc d'habitatges de
lloguer i el reforçament de les
oficines locals d'habitatge per a
atendre les necessitats i els serveis
derivats de la crisi de la Covid‐19
les mesures per a la reconstrucció
social del teixit esportiu en el món
local, i sobre un pla de beques per
als ajuntaments perquè cap infant o
jove no deixi de fer activitats
esportives per manca de recursos
econòmics
les mesures econòmiques per a
eliminar la bretxa digital i abordar la
segregació educativa des del món
local, la dotació de mampares i
material de protecció als centres
educatius per al període de
preinscripció, i els ajuts perquè els
ajuntaments garanteixin l'accés al
lleure educatiu durant l'estiu
el millorament del servei i el
garantiment de la qualitat de les
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‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐

tecnologies de la informació i la
comunicació en el món rural
les mesures per a la reobertura de
la piscina municipal de Mas de
Barberans i la piscina municipal de
Benifallet
les mesures per a afrontar
l'increment de la despesa social
arran de la pandèmia a Móra la
Nova i a Benifallet
les mesures per a compensar la
manca de socorristes a les piscines
municipals de les Terres de l'Ebre i
les mesures de seguretat per a
l'obertura de les piscines municipals
arran de la crisi per la Covid‐19
l'afectació
de
les
mesures
adoptades per a combatre la
propagació de la Covid‐19 en el
calendari de les commemoracions
oficials previstes per al 2020, les
fórmules alternatives i el nou
calendari, els agents implicats en les
commemoracions oficials previstes
amb què ha parlat el Departament
de la Presidència per a reprogramar
o replantejar aquestes activitats
la data prevista per a convocar el
Consell de Governs Locals
la dotació de més recursos als
ajuntaments del Vallès Oriental
la data prevista per a resoldre la
convocatòria d'ajuts del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya 2020‐
2024

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

l'evolució del nombre de denúncies
per violència masclista durant
l'estat d'alarma, el nombre d'ajudes
i les mesures de reforç de la
protecció de les víctimes en situació
de confinament amb els agressors
prestades durant aquest període
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‐

els àmbits de col∙laboració i
coordinació amb els ens locals en el
context de la crisi sanitària
provocada per la Covid‐19,
especialment pel que fa a les
residències per a gent gran

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

d'Artur Mas i Gavarró, expresident
de la Generalitat, perquè informi
sobre la confirmació per part del
Tribunal Suprem de la sentència de
la Secció Desena de l'Audiència
Provincial de Barcelona amb relació
al cas Palau
del coordinador de l'Observatori
Cívic de la Violència Política de
Catalunya,
perquè
presenti
l'informe sobre la violència política
a Catalunya corresponent al segon
semestre del 2019
de la presidenta de la Comissió de
Garantia del Dret d'Accés a la
Informació Pública perquè informi
sobre les activitats de la Comissió
de Garantia del Dret d'Accés a la
Informació Pública

Proposta d'audiència en ponència de:
‐

un magistrat del Jutjat de Violència
sobre la Dona núm. 1 de Barcelona,
magistrada del Jutjat d'Instrucció
núm. 3 d'Arenys de Mar i sòcia
fundadora de l'Associació de Dones
Jutges d'Espanya, la cap de la Unitat
de Salut Mental Perinatal i
coordinadora
del
programa
d'atenció integral per agressions
sexuals de l'Hospital Clínic de
Barcelona, magistrada del Jutjat
Social 23 de Barcelona i sòcia
fundadora de l'Associació de Dones
Jutges d'Espanya, diputada de la
Junta de Govern i responsable del
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torn d'ofici del Col∙legi de
l'Advocacia
de
Barcelona
i
especialista en temes de gènere,
degana del Col∙legi de l'Advocacia
de
Barcelona,
professora
d'antropologia social de la
Universitat
de
Barcelona,
responsable del circuit de violència
masclista i tècnica d'atenció del
Servei d'Informació i Atenció a les
Dones de Sant Boi de Llobregat,
responsable del programa per a les
dones de la Fundació Apip‐Acam,
Associació per a la Promoció i la
Inserció Professional i Associació
Cívica d'Ajuda Mútua, diputada al
Parlament de Catalunya de la
setena i la vuitena legislatures,
diputada al Parlament de Catalunya
de la cinquena a la vuitena
legislatures i consellera del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya,
diputada al Congrés dels Diputats
de la novena legislatura, diputada al
Parlament de Catalunya de l'onzena
legislatura, advocada especialista
en violència de gènere i presidenta
de Dones Juristes, psicòloga
especialista en violència masclista
del
Servei
d'Intervenció
Especialitzada del Baix Llobregat,
psicòloga social especialista en
temes de gènere, professora
associada de la Universitat
Autònoma de Barcelona, jurista
especialista en igualtat, abordatge i
prevenció de l'assetjament sexual
en el treball, diputada ponent de la
Llei 5/2008, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista,
filòsofa i escriptora especialista en
pensament
contemporani
i
feminisme,
professora
d'antropologia social de la UAB,
coordinadora del Grup de Treball de
Violències Masclistes del Consell
Nacional de les Dones de Catalunya,
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van recomanar als que es trobaven
al continent americà i volien tornar,
els casos de catalans a bord de
creuers que va atendre la
Generalitat i les opcions que va
plantejar per a llur retorn, el
nombre de casos de necessitat de
retorn de catalans que es trobaven
a l'estranger en el moment que es
va declarar l'estat d'alarma resolts
sense cap intervenció del Govern
d'Espanya

coordinadora d'incidència política
de Creació Positiva, membre del
grup de recerca Antígona de la
Universitat de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24
d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista

ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

Proposició de llei de creació del Centre
Català d’Empresa i Drets Humans,
presentada amb Catalunya en Comú, ERC,
CUP i Junts per Catalunya

‐

la situació de la cooperació catalana
durant la pandèmia de la Covid‐19
la situació dels catalans a
l'estranger des de l'inici de la
pandèmia de la Covid‐19

Sol∙licituds de compareixença:
Proposta de Resolució sobre:
‐

la gestió dels fons provinents del Pla
de recuperació per a Europa i la
iniciativa Next Generation EU, de la
Comissió Europea

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

‐

les funcions que assumirà el delegat
adjunt a la Delegació del Govern
davant la Unió Europea, i la càrrega
de treball que han representat, en
el període 2018‐2020, aquestes
funcions
les accions de les delegacions de la
Generalitat a l'exterior per a
repatriar els catalans que es
trobaven a l'estranger el 14 de març
de 2020, els diners destinats per
allotjar‐los, per a manutenció, pels
vols de tornada, les instruccions
donades, les rutes de sortida que es
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‐

d'una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya perquè
informi sobre la participació dels
ens locals en la gestió del Pla per a
la recuperació europea, Next
Generation EU, de la Comissió
Europea
d'una representació de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques
perquè informi sobre la participació
dels ens locals en la gestió del Pla
per a la recuperació, Next
Generation EU, de la Comissió
Europea
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‐

CCMA

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

el pluralisme en els mitjans de la
Corporació
l'emissió del documental "El cas
Rosell", de Víctor Lavagnini
la programació dels canals i les
emissores dels mitjans de la
Corporació
el tractament informatiu de la
figura de l'expresident de la
Generalitat Jordi Pujol i Soley
la situació econòmica i financera de
la Corporació
els advertiments del Govern a la
direcció pels continguts dels canals
i les emissores de la Corporació
la producció externa

‐

‐

‐

‐

‐
Preguntes per escrit sobre:
‐

‐
‐

‐
‐

el protocol a seguir en el cas que
algun dels treballadors de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals doni positiu en
coronavirus, les mesures preses per
a protegir ells treballadors de TV3 i
de Catalunya Ràdio de la Covid‐19
els motius per readmetre Toni Albà
com a col∙laborador
el criteri informatiu pel qual en el
programa de TV3 "Preguntes
freqüents" del 4 d'abril de 2020 es
tractés la qüestió dels treballs de
desinfecció fets per la Unitat Militar
d'Emergència i no de les morts per
la Covid‐19 a les residències per a la
gent gran
les raons per les quals la Corporació
incorpora personal nou a la plantilla
els criteris per a fer desaparèixer de
la graella programes de producció
pròpia i mantenir els de producció
externa
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‐

‐

‐

el criteri informatiu emprat per a
unificar els canals i emetre
simultàniament durant una part de
la franja d'emissió
els
motius
de
mantenir
determinades col∙laboracions en la
programació i no prioritzar les
qüestions relatives a la missió de
servei públic
el criteri informatiu emprat per a
retransmetre a dos canals Televisió
de Catalunya les rodes de premsa
del Govern
les mesures adoptades amb relació
a diversos missatges insultants
emesos per col∙laboradors de TV3 i
Catalunya Ràdio
les raons per les quals no ha
habilitat un canal educatiu destinat
a les diverses etapes de l'educació
obligatòria,
els acords de col∙laboració amb el
Departament d'Educació per a fer i
emetre programes de contingut
educatiu, si les productores que
contracta la Corporació generen
continguts educatius per a pal∙liar la
situació dels nens i els joves per la
Covid‐19
les condicions en què treballen les
productores contractades per la
Corporació durant la situació
generada per la Covid‐19
el rigor informatiu i la informació
veraç, objectiva i equilibrada de la
sobreimpressió "La crisi de la Covid‐
19 des del lloc d'origen: parlem de
com s'ha viscut l'epidèmia a la
capital espanyola", utilitzada el 29
d'abril al canal 3/24, si s'ha
plantejat una rectificació de la
sobreimpressió
els termes en què es va acordar la
promoció del producte "MaskCat" i
l'entrevista amb el president de la
Cambra de Comerç de Barcelona en
el programa "Preguntes freqüents"
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‐

‐

‐

del 2 de maig, la regulació i la gestió
de la promoció de productes
comercials en els canals i els
programes en directe, el criteri
periodístic o informatiu que
justifica la promoció en directe i en
hora
punta
del
producte
"MaskCat", la justificació del fet es
promocioni un producte comercial
sense homologar en el context
actual de crisi sanitària
el cost de la retransmissió en
directe de la cançó "Oda a Oriol
Mitjà" en el programa de TV3
"Preguntes freqüents" emès el 2 de
maig
el motiu o el criteri periodístic que
justifica la tardança en l'emissió del
documental "El cas Rosell" a TV3,
perquè no s'ha emès en horari de
màxima audiència, els criteris
informatius i periodístics que
justifiquen el fet d'emetre o no un
documental finalitzat, l'apel∙lació
del director del documental a la
clàusula de consciència per a
retirar‐ne la seva signatura, la
possible eliminació de continguts,
els motius pels quals el director d’
"El cas Rosell" i les direccions
d'Esports i de TV3 no han arribat a
un acord per a l'emissió
els criteris pels quals Televisió de
Catalunya no ha fet una cobertura
profunda de la ratificació de la
sentència del cas Palau, perquè no
s'ha entrevistat l'expresident de la
Generalitat, Artur Mas, amb relació
a la sentència del cas Palau fins el 20
de maig, la manca de presentació
del context i d'admissió de
rèpliques en l'entrevista i la previsió
de fer un reportatge o un espai al
programa de TV3 "30 minuts" sobre
la ratificació de la sentència del cas
Palau
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‐

‐

‐

‐

‐

els mitjans necessaris per a
connectar els senyals institucionals
a un dels canals de Televisió de
Catalunya
el pagament a la productora
Minoria Absoluta en concepte
d'arrencada pel programa "Polònia"
el criteri informatiu que justifica
l'entrevista a Jaume Roures amb
relació a la destitució del coronel de
la Guàrdia Civil Diego Pérez de los
Cobos, si la direcció de TV3 la va
autoritzar
el responsable d'autoritzar que el
programa "Preguntes freqüents"
dediqués un espai a l'expresident
de la Generalitat Jordi Pujol, la data
en què TV3 emetrà un programa de
"30 minuts" o de "Sense ficció"
sobre el cas de corrupció que afecta
l'expresident de la Generalitat Jordi
Pujol
els tocs d'atenció del Govern a la
Corporació relatius a l'ús del
castellà a TV3

Sol∙licituds de compareixença:
‐

‐

‐

del director de Televisió de
Catalunya perquè informi sobre els
reptes dels mitjans públics catalans
després de la crisi de la Covid‐19,
presentada per tots els grups
parlamentaris
del director de Catalunya Ràdio i
Mitjans Digitals perquè informi
sobre els reptes dels mitjans públics
catalans després de la crisi de la
Covid‐19, presentada per tots els
grups parlamentaris
de la presidenta en funcions del
Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè informi sobre els reptes dels
mitjans públics catalans després de
la crisi de la Covid‐19, presentada
per tots els grups parlamentaris

32

INFORME D’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA NÚM. 8
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (11‐03‐20 A 21‐07‐20)

POLITIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

la bretxa digital i les mesures
previstes per a garantir les
condicions
laborals
dels
treballadors públics

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

la previsió de fer arribar la connexió
de fibra òptica a Espot aprofitant el
desplegament del tram entre
Llavorsí i Vielha, la necessitat de fer
arribar la fibra òptica als municipis
turístics i amb pistes d'esquí per al
desenvolupament de l’activitat
econòmica, la instal∙lació de la
connexió aprofitant la baixada del
preu de les obres per l'empresa
adjudicatària del desplegament de
la xarxa fins a Aran, la possibilitat de
signar un conveni amb la Diputació
de Lleida per a fer arribar la fibra
òptica a Espot i a altres municipis,
els perjudicis provocats als
ciutadans i a les empreses d'Aran
pel fet que, llevat de Vielha i Naut
Aran, no hi arribi la connexió de
fibra òptica fins al 2023
la responsabilitat del contingut de
la pàgina idCAT del web de la
Generalitat, el motiu pel qual en la
pàgina idCAT del web de la
Generalitat es deixa lliure la
interpretació del país a què
pertanyen els ciutadans de
Catalunya, si és una pràctica
habitual en els continguts oficials de
la Generalitat, les accions per a
corregir afirmacions com la de la
pàgina idCAT del web de la
Generalitat, i el país a què
pertanyen els ciutadans de
Catalunya segons la Generalitat
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Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública
sobre el pla de retorn dels
treballadors públics

INTERIOR

Interpel∙lació i Moció al Ple sobre:
‐

les polítiques de seguretat

Proposta de Resolució sobre:
‐

la situació d'inseguretat ciutadana a
Mataró

Preguntes per escrit sobre:
‐

la previsió de destituir el cap de
premsa del Departament d'Interior,
el motiu pel qual encara no se l’ha
destituït, la posició respecte a una
piulada del cap de premsa, la
compatibilitat de l'exercici de
responsabilitats públiques amb
l'emissió de determinades opinions,
la resposta als sindicats policials
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

que han expressat preocupació, el
que li han traslladat els comissaris
del Cos de Mossos d'Esquadra, si el
conseller d'Interior ha fet que es
desdigui de les afirmacions fetes
el
nombre
de
denúncies
interposades
pels
Mossos
d'Esquadra per incompliment del
confinament a les regions policials
el protocol del Cos de Mossos
d'Esquadra per a controlar els
desplaçaments cap a segones
residències de Móra la Nova i de
Sant Jaume d'Enveja, i el control
policial per a regular els
desplaçaments cap a segones
residències de les Terres de l'Ebre
les solucions que dona a les
comissaries perquè puguin assumir
el treball administratiu acumulat, i
el
teletreball
del
personal
administratiu
adscrit
a
les
comissaries
el compliment dels objectius
estratègics i les mesures dels
àmbits del servei a la ciutadania, la
planificació, la coordinació, i la
formació i la recerca del Pla general
de seguretat de Catalunya, la data
de la darrera reunió del Consell de
Seguretat de Catalunya i la data
prevista per la nova convocatòria, i
la previsió d'aprovació del Pla
general de seguretat 2020‐2023
la data de la reunió amb els
familiars del noi afectat pel tracte
racista d'uns mossos d'esquadra en
un desnonament a Sant Feliu
Sasserra, el trasllat dels mossos
d'esquadra
implicats,
el
procediment intern obert, les altres
persones que coneixien el tracte
racista en el desnonament
la ràtio de policies locals i de
mossos d’esquadra per habitant al
Maresme, els policies locals que
pertoquen al Maresme per
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població, la ràtio actual de mossos
d'esquadra per habitant al
Maresme i la seva àrea d'influència,
si el Maresme disposa dels mossos
d'esquadra que li pertoquen per
població
Preguntes orals en Comissió i per escrit
sobre:
‐

si els Mossos d'Esquadra sabien que
un pis del bloc de la Gran Via, 239,
de Premià de Mar estava ocupat,
l'autoorganització dels veïns arran
de l'augment de la percepció
d'inseguretat, les accions de les
patrulles ciutadanes, les mesures
per a evitar incidents com els que es
van produir el 14 de juny, les
mesures per a reforçar els
dispositius policials a Premià de
Mar,
la
coordinació
del
Departament
d'Interior
amb
l'Ajuntament de Premià de Mar per
a
resoldre
el
problema
d'inseguretat ciutadana

Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

‐

‐

la raó per la qual no s'han activat els
bombers voluntaris i s'ha limitat
l'actuació
dels
bombers
professionals
la raó per la qual no es van apartar
els professionals dels serveis
públics d'emergència per a evitar
que es contagiessin amb la Covid‐19
la coordinació de les tasques de
seguretat amb les policies locals, la
tramitació de les denúncies
d'infraccions fetes per les policies
locals i pels cossos de vigilància, el
paper de la Sub‐direcció General de
Coordinació de Policies Locals en les
tasques
de
seguretat,
el
coneixement
que
té
el
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‐

‐

‐

‐

‐

Departament de les reclamacions
dels cossos de vigilància, i el
nombre de vigilants i els municipis
en què tenen presència
la informació que va donar a les
policies locals de la conca d'Òdena
durant el confinament d'aquesta
zona, i la previsió de recompensar
les hores extraordinàries fetes pels
Mossos d'Esquadra destinats a la
conca
d'Òdena
durant
el
confinament
les actuacions previstes amb relació
a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, i la formació que reben
els aspirants al Cos de Mossos
d'Esquadra o a policia local que
estaven en període lectiu a l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya
quan es va declarar l'estat d'alarma
el nombre de treballadors del
Departament d'Interior que es van
contagiar de Covid‐19 a la
comissaria dels Mossos d'Esquadra
de Lleida i les mesures adoptades
la data del primer aïllament d'un
treballador de la comissaria dels
Mossos d'Esquadra de Valls i el
nombre d'afectats, la desinfecció
de la comissaria, la reincorporació
del personal i si s'han detectat nous
positius de Covid‐19 a la comissaria
dels Mossos d'Esquadra de Valls
la coordinació de les proves de
reacció en cadena de la polimerasa
als mossos d'esquadra que estan en
comissaries mixtes, el pagament
d'una gratificació al Cos de Mossos
d'Esquadra per haver participat i
col∙laborat d'una manera especial
durant la crisi, la mesura aplicada
als mossos sospitosos de tenir la
Covid‐19
de
no
poder‐se
reincorporar sense una prova de
reacció en cadena de la polimerasa
negativa, el còmput del període
d'aïllament prescrit als mossos
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‐

d'esquadra com a permís per
deures inexcusables, la raó per la
qual es va aturar la realització de
proves de reacció en cadena de la
polimerasa als mossos el 14 d'abril i
es va reprendre el 5 de maig, la
petició al ministre de Sanitat que
plantegés un conflicte jurisdiccional
davant el Tribunal Suprem amb
relació a la competència per a fer
les proves de reacció en cadena de
la polimerasa
el material que s'ha lliurat al
personal administratiu de les
comissaries
per
al
desenvolupament de les seves
tasques

Sol∙licitud de sessió informativa:
‐

amb el conseller d'Interior sobre la
inseguretat a Mataró i el Maresme

JUSTÍCIA

Proposta de Resolució sobre:
‐

la dotació de mitjans telemàtics a
les seus judicials

Preguntes per escrit sobre:
‐

‐

el tipus de comunicació entre els
interns dels centres penitenciaris i
llurs famílies que s'adoptarà durant
les fases del desconfinament
la situació dels contagiats i aïllats al
Centre Penitenciari Quatre Camins
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Preguntes orals en Comissió sobre:
‐

les mesures de protecció per al
personal de les seus judicials des de
l'inici de la crisi de la Covid‐19, i la
situació dels professionals amb
motiu de la pandèmia del Covid‐19

IGUALTAT DE LES PERSONES

Propostes de Resolució sobre:
‐
‐

el reconeixement dels drets de les
persones LGTBI
l'elaboració d'un pla d'igualtat per a
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
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