Núm. 1

INFORME D’ACTIVITAT GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA DES DE L’INICI DE LA LEGISLATURA
AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
Propostes de resolució sobre:
 la bonificació de l'entrada als espais culturals per a l'acompanyant d'una persona amb discapacitat
 l'actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat
 la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran de Catalunya
Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de professionals contractats, el desplegament i les incidències del sistema informàtic, per a implantar la renda
garantida de ciutadania
 el lloc on es deriven els menors estrangers no acompanyats, les condicions en que es troben mentre esperen una plaça,
el temps que es triga a tutelar aquests menors i el nombre de places dels centres de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència que s’ hi destinen
 les persones que es troben en llista d'espera per a accedir a un recurs residencial per a la gent gran a Santa Coloma de
Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs
 l'obertura del centre de dia de la residència pública Ramon Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet
 els motius pels quals s'han retirat les activitats gratuïtes dels casals de gent gran, i sobre quan es preveu que tornin a
funcionar
Sol∙licituds de compareixença:
 de la presidenta de l'Associació Ajudam Predegent perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament
cognitiu lleu
 de l’ex‐director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè informi sobre la seva participació en l'adjudicació
de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres d'atenció residencial
 de la presidenta del Col∙legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya perquè informi sobre les accions i els
objectius del Col∙legi
 dels directors generals responsables de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures perquè
informin sobre la situació de la renda garantida
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TERRITORI
I MEDI AMBIENT

d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social perquè informi sobre el desenvolupament de la
renda garantida de ciutadania
del president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials perquè informi sobre la situació de la llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència de Catalunya
d'una representació de la Coordinadora de Familiars de Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika,
Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí; i d'una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona perquè informin sobre la
situació de les residències per a la gent gran de Barcelona
de professors de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè informi sobre la
legislació laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental
de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè informi sobre les accions de la Direcció General
d’una representació del Grup Fundació Ramon Noguera perquè informi sobre la problemàtica de la contractació pública
en el tercer sector
del president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya perquè informi sobre les necessitats de les persones
sordes
d'una representació de l'Associació Volem Signar i Escoltar perquè informi sobre els problemes dels alumnes amb
sordesa, presentada amb Cs i Catalunya en Comú

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament
de la regulació normativa (sobre la gestió pública de l’aigua)
Proposta de Resolució sobre:
 la suspensió de l'increment de la tarifa de l'aigua per al 2018
Preguntes per escrit sobre:
 la previsió d'inici i de finalització de l'execució de les obres de la carretera C‐51 al pas per Vilardida
 el nombre de reunions amb el Ministeri de Foment amb relació a l'estació intermodal de Reus durant l'onzena legislatura

ECONOMIA I
HISENDA

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (sobre l’exigència als universitaris d’acreditar el B2 d’una tercera llengua per graduar‐se)
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Preguntes per escrit sobre:
 el nombre d'oficines de l'Agència Tributària de Catalunya obertes; el personal adscrit a cada oficina del setembre al
desembre del 2017; el nombre d'autoliquidacions presentades, assessoraments fets i consultes telefòniques rebudes; i el
garantiment que els interins de l'Agència Tributària de Catalunya es puguin presentar a les convocatòries per a proveir
definitivament les places
 el deute econòmic de la Generalitat amb els Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs,
Tiana i Montgat

TREBALL

Preguntes per escrit sobre:
 les actuacions i les sancions imposades per la Inspecció de Treball en el sector carni en els darrers cinc anys
 el nombre d'inspeccions de treball fetes a les granges d'Osona, Pla d'Urgell, Bages, la Selva, la Garrotxa, Gironès, i l'Alt
Empordà, en el període 2014‐2017
 el nombre d'inspeccions de treball fetes als escorxadors i les granges porcines d'Osona, la Selva, Bages, la Segarra que
tenen obert un expedient sancionador
 el nombre d'inspeccions de treball i denúncies presentades pels treballadors a Le Porc Gourmet en el període 2014‐2017
 la diferència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones contractades com a personal d'atenció al públic que
contravé al model de relacions entre persones igualitari, la previsió de sancionar les empreses que estableixen aquestes
diferències i les actuacions previstes per a posar fi a pràctiques discriminatòries

ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
 el programa #aquiproubullying
 l'escola inclusiva
 els infants i els adolescents amb dificultats d'aprenentatge
 el model d'institut escola
 la regulació del procés d'admissió d'alumnes a les escoles
 l'avaluació dels casos de malnutrició infantil
 el Centre de Formació d'Adults de Girona
 el reforçament de les competències lingüístiques en anglès
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l'avaluació de la incidència dels deures escolars en els estudiants
les necessitats dels alumnes sords
la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació educativa de Ripollet, presentada amb
Catalunya en Comú

Preguntes per escrit sobre:
 les mesures adoptades contra l'Escola Maristes Sants ‐ Les Corts, de Barcelona, per haver incomplert els protocols per a
evitar abusos sexuals i els recursos destinats a detectar abusos sexuals i maltractaments a menors
 els centres educatius que formen part del Pla pilot d'itineraris formatius específics
 la prova d'aptitud personal per a estudiar un grau de mestre i el percentatge d'examinands que l’han superat
 els centres educatius que passaran de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017‐2018; els
criteris de l'estudi que avalen el canvi i les conseqüències pels centres
 la tria del sexe en el perfil de les ofertes de treball per a mestres; el nombre d'ofertes de feina per a mestres en les quals
es demana que sigui un home; les mesures per a exigir a les escoles privades i concertades que respectin la Llei 17/2015,
d'igualtat efectiva de dones i homes i la previsió de sancionar els centres que vulnerin el principi de no discriminació
 el nombre de places de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars públics i concertats
 el percentatge d'alumnes amb necessitats educatives especials i el percentatge d'alumnes d'origen estranger
escolaritzats en centres públics i en centres concertats
 els criteris de selecció dels docents pel que fa a l'aparença
 els centres escolars públics i concertats interessats a participar en els programes de mobilitat formativa i cooperació
europea i internacional, i els que han participat en algun dels programes el curs 2016‐2017
 la data prevista per a aprovar el Decret de l'Observatori de l'Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari
 el percentatge d'alumnes de primària i secundària que ha estat admesos al centre educatiu escollit en primera opció, i el
nombre d'alumnes que no han estat admesos en cap centre educatiu escollit en la llista de preferències
 el nombre d'instituts escola; horari; municipi a què pertanyen, i alumnes escolaritzats, que funcionaran el curs 2017‐
2018; i els que funcionaran en entorns socioculturals complexos i en municipis petits el curs 2017‐2018
 la inclusió del llibre "Abecedari de la independència" a l'apartat de literatura infantil de 5 a 8 anys de les biblioteques i
llibreries
 la previsió de mantenir els concerts educatius amb escoles que segreguen per sexe
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els centres educatius que tenen fibrociment o amiant; la reserva de crèdit del Departament d'Ensenyament per a retirar‐
lo; les inspeccions fetes el 2016 i el 2017, i sobre els períodes no lectius en què es retirarà l'amiant i el fibrociment dels
centres
l'existència de centres educatius privats i concertats que reben finançament públic i obliguen les famílies a pagar
activitats complementàries dins l'horari lectiu i les mesures disciplinàries incoades
les denúncies fetes per la Inspecció d'Educació per vulneració dels drets dels alumnes als centres el 2017
la distribució del llibret "Un infant que creix", a infants de 3 anys, que contradiu directrius del Departament i de l'OMS, i
la difusió de llibrets amb patrocinis que tenen interessos en les recomanacions relatives a la salut o criança dels infants
la comptabilització dels infants i adolescents amb mancances alimentàries; la presentació i el compliment de l'avaluació
del protocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició; el nombre d'infants i adolescents que pateixen
malnutrició i els ajuts que reben
els treballs d'elaboració del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, l'elaboració d'un decret d'admissió d'alumnes
a les escoles que substitueixi el del 2007 i les mesures adoptades per a desplegar el Decret 150/2017, de l'atenció
educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
els ajuts atorgats per a material escolar i llibres de text els cursos 2016‐2017 i 2017‐2018
el nombre d'alumnes sords en l'ensenyament obligatori i postobligatori i els recursos destinats a la inclusió d'alumnes
sords
el percentatge d'alumnes que dominen l'anglès a primària i a secundària, els que no el dominen, i el nombre de
professors d’anglès centres educatius
l'evolució dels imports de les taxes de les escoles oficials d'idiomes i el procés de preinscripció i matriculació per als
cursos d'anglès, de francès, d’alemany, d’italià, i de xinès
els centres escolars que formen part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües
estrangeres i el nombre d’alumnes que s’estan beneficiant
els recursos destinats a garantir un servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la
ingesta de gluten, i els mecanismes de control de l'elaboració del menjar
el nombre de places d'unitats de suport a l'educació especial a Santa Coloma de Gramenet, i si es cobreix la demanda
existent
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Propostes de resolució sobre:
 l'elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita contra l'obesitat
 la salut mental
 l'ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
 les inversions en l'àmbit de la salut
 la implantació del Codi risc de suïcidi amb perspectiva de gènere
 la vacunació dels professionals sanitaris contra la grip
 la manca de pediatres en el sistema sanitari públic
 l'accés a dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
 la reobertura del servei del CAP Doctor Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana
 la reducció de les llistes d'espera del sistema sanitari públic de Catalunya
Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de queixes, incidències, i inspeccions sobre el transport sanitari programat presentades els darrers dos anys
 el nombre de metges i infermers; mitjana de població atesa; temps mitjà d’espera a les urgències i el nombre de llits
hospitalaris i sociosanitaris fora de servei que hi havia durant l'estiu del 2017, a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt
Pirineu i Aran; i la regió sanitària de Girona
 el temps mitjà d'espera per a les visites programades, i el nombre de centres d'atenció primària del Vallès Occidental que
tenen servei d'urgències
 l'increment de la contractació de professionals d'atenció primària i salut mental el 2017
 l'evolució del nombre de professionals sanitaris en els estius del període 2010‐2017
 la distribució de l'import donat per la Fundació Amancio Ortega per a renovar els equipaments oncològics
 la manca del document de l'acord d'adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de Salut al conveni laboral de la Xarxa
Hospitalària d'Utilització Pública
 els centres hospitalaris amb problemes per a complir el pla de xoc de reducció de les llistes d'espera per manca de
facultatius, i les mesures previstes per a incrementar el nombre de professionals
 els facultatius necessaris per a cobrir les baixes per jubilació del Siscat i els que es preveu incorporar
 la reducció de l'horari del consultori de Vallbona d'Anoia i els serveis mèdics han patit afectacions
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ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

el nombre de llits, ingressos i altes per especialitats, percentatge de reingressos, urgències ateses i plantes tancades
parcialment o totalment a l'Hospital Arnau de Vilanova, durant els mesos de juliol i agost del 2017
les accions del Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip dels professionals sanitaris
si el Departament de Salut ha atorgat ajuts a la 10a Fira d'Alimentació i Salut
la previsió d'incloure en els pressupostos de la Generalitat una dotació per a pagar el deute de les pagues extraordinàries
del 2013 i el 2014 als treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
les reformes que s'han de fer i el calendari previst per a la posada en funcionament dels nous llits als hospitals de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella, i a l'Hospital Comarcal de Blanes,
i l'incompliment per part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de pagar els proveïdors en el termini de trenta
de dies
la data prevista i l’import per a fer la inversió que necessita l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella
les mesures per a reduir el temps mitjà d'espera per a les intervencions de cataractes i les intervencions de pròtesi de
maluc i de genoll de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
la composició i la data de creació del grup de treball d'experts per a abordar i tractar l'endometriosi
el calendari d'actuacions per a fer accessible l'entrada del CAP Sud, de Sabadell, les actuacions previstes a la zona de
l'aparcament i per a condicionar les sortides d'emergència
la causa, nombre d'afectats i mesures adoptades pel brot de gastroenteritis aguda en hotels de la Cerdanya
els motius pels quals s’ha decidit que alguns centres d'atenció primària tanquin abans de l'hora habitual, l'allargament del
temps d'espera dels pacients i el garantiment d'un recurs assistencial pròxim per a la població afectada per aquest
tancament anticipat

Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de persones inscrites en el Cens de desapareguts i informades sobre l'existència del Programa d'identificació
genètica; nombre de citacions per a l'extracció de mostres biològiques, mostres s'han processat i les identificacions
positives que s'han produït
 les actuacions previstes en el Pla de fosses que s'han dut a terme i les que ja tenen data d'inici programada
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INSTITUCIONALS

Proposta de Resolució al Ple:
 per l'acord i el canvi

CULTURA

Proposta de Resolució sobre:
 la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes per escrit sobre:
 els canvis en la governança de la Corporació els darrers mesos
 la viabilitat econòmica de la Corporació i els seus canals de comunicació

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Propostes de Resolució sobre:
 el reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per
administracions o entitats públiques
 l'avaluació de l'efectivitat de l'impost sobre els habitatges buits
 la falta de personal funcionari d'habilitació estatal
Preguntes per escrit sobre:
 els ajuntaments que no tenen com a secretari, tresorer o interventor un funcionari amb habilitació nacional, amb
especificació de les quatre províncies

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Preguntes per escrit sobre:
 els recursos destinats contra la violència masclista, les mesures per a garantir un ajut pluridisciplinari a les víctimes i la
cobertura de les baixes laborals dels treballadors dels serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista
 les mesures per a eliminar els estereotips de gènere en la publicitat i evitar anuncis de joguines que promoguin
estereotips, les accions per a fomentar relacions de jocs igualitàries en centres escolars i activitats de lleure i esportives, i
la promoció de jocs, llibres i il∙lustracions per a evitar‐ne els estereotips en jocs i activitats
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Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de denúncies per desaparició de persones que es van presentar el 2017, les persones desaparegudes que s’han
localitzat; i sobre el pressupost, l'estructura i els professionals assignats a la Unitat Central de Persones Desaparegudes
dels Mossos d'Esquadra

JUSTÍCIA

Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de finques rebudes per la Generalitat per successió intestada els darrers cinc anys, les que han estat
destinades a habitatge social; les que han estat alienades i la destinació dels ingressos obtinguts

