Abril 2022

MEMÒRIA
MENSUAL

-

D’ACTIVITAT
PARLAMENTÀRIA
-

El present document recull una síntesi
de les iniciatives i activitats
parlamentàries de les i els electes del
PSC Barcelona, tenint en compte que
tota la tasca política que duen a terme
és més amplia del resumit en aquesta
memòria.

-

-

»
INICIATIVES PRESENTADES PER
LES I ELS ELECTES DEL PSC
BARCELONA
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
-

-

-

-

Proposta de resolució sobre la
senyalització de la Cova del Dos, a
Benifallet.
Proposta de resolució sobre la
senyalització del convent i el
balneari de Cardó.
Proposta de resolució sobre el
suport a les jornades de memòria
històrica de Benifallet.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre els contactes amb el
Govern d'Espanya i les autoritats

-

-

franceses amb relació a la fossa
comuna trobada al cementiri de
l'Oest de Perpinyà (Rosselló).
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre la col·laboració
prevista amb el Govern d'Espanya i
les autoritats franceses per a
recuperar els cossos de la fossa
comuna del cementiri de l'Oest de
Perpinyà (Rosselló) i tornar-los als
familiars.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre el nombre de fosses
identificades.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre l'existència d'una
caixa forta a l'interior de la casa de
Vallmanya, a Alcarràs (Segrià), que
podria haver estat propietat de la
família del president Macià.
28 preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre la xarxa d’espais de
memòria democràtica (fossa militar
de Torrebesses, fosses de la Guerra
Civil a Prats de Lluçanès, fossa
militar de Tarrés, fosses de la Guerra
Civil a Seròs, fossa militar d'Alguaire,
restes de les víctimes de la Guerra
Civil al cementiri de Foradada,
cementiri de Torelló, fossa comuna
dels Reguers, cementiri de Figuerola
d'Orcau, etc.).
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre la inclusió de la
matèria de memòria democràtica
en el currículum d'educació
secundària obligatòria, batxillerat,
educació adults i ESO per al curs
2021-2022.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit
sobre
els
elements

-

considerats per a l'ensenyament de
la memòria democràtica.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la inclusió de la matèria
de memòria democràtica en els
decrets dels currículums d'educació
secundària
obligatòria,
cicles
formatius i batxillerat per al curs
2022-2023.

-

SALUT
-

-

-

-

-

-

-

-

Pregunta al Govern per respondre
oralment en el Ple del Parlament
sobre els instruments d’accés a
l’atenció primària.
Defensa davant el Ple sobre la
posició de la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la
política sanitària.
Defensa davant el Ple del Parlament
la posició respecte a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el personal sanitari.
Intervenció en nom del Grup
Parlamentari Socialista al Congrés
dels Diputats en la compareixença
del President del Col·legi de
Farmacèutics, del President de la
Societat Espanyola.
Proposta de resolució sobre el
restabliment de serveis sanitaris a
l'ABS de Castellar del Vallès.
Proposta de resolució sobre
l'assistència sanitària als Hostalets
de Balenyà.
Proposta de resolució sobre la
formació en habilitats davant
l'aturada cardíaca sobtada.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit
sobre
el
personal
administratiu
contractat
per

-

-

-

-

-

l'Institut Català de la Salut o el Servei
Català de la Salut com a reforç per a
atendre les necessitats derivades de
la pandèmia del març del 2020 ençà
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre el nombre de places
que s'ha consolidat de les
contractacions
de
personal
administratiu de reforç derivades de
la pandèmia del març del 2020 ençà
per l'Institut Català de la Salut o el
Servei Català de la Salut.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre els criteris del
Departament de Salut per a
nomenar els membres del Consell
Assessor de l'Atenció Primària.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la vigència de
l'Estratègia nacional de l'atenció
primària i salut comunitària de la
darrera legislatura.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre el número de telèfon
que es farà servir per a la prevenció
i l'atenció de les conductes suïcides.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la subscripció del
contracte programa per a la
prestació dels serveis d'atenció
primària regulat per la Llei 8/2007,
de l'Institut Català de la Salut, i els
estatuts de l'Institut Català de la
Salut.
Sol·licitud d'una còpia de totes les
comunicacions en què el Govern de
la Generalitat ha demanat al Govern
de l'Estat l'assimilació de la
regulació del 061 a la regulació del
servei
d'informació
de
les
administracions públiques 012.

-

Sol·licitud de compareixença de
Màrius
Soler,
fundador
de
l'Associació Invi, davant la Comissió
de Salut perquè informi sobre el
càncer de mama masculí.

-

-

EDUCACIÓ
-

-

-

-

-

-

-

Pregunta al Govern per respondre
oralment en el Ple del Parlament
sobre la situació a l’educació.
Pregunta al Govern per respondre
oralment en el Ple del Parlament
sobre el proper curs escolar.
Defensa davant el Ple del Parlament
de la posició sobre el Decret llei
3/2022, del 29 de març, d'accés a
dades dels ens locals i del
Departament d'Educació per a
l'aplicació de mesures destinades a
la detecció i distribució equilibrada
de l'alumnat amb necessitats
educatives específiques.
Defensa davant el Ple del Parlament
de la posició sobre la Moció
subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les necessitats de
l'escola pública.
Defensa davant el Ple del Parlament
de la posició sobre la Moció
subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la situació de
l'educació.
Defensa davant la Comissió
d’Educació sobre la sol·licitud de
compareixença de l'associació NACE
(No al Acoso Escolar) i de les escoles
de noves oportunitats.
Interpel·lació al Govern sobre el
sistema de formació professional
del curs 2022-2023.

-

-

-

-

-

-

Proposta de resolució sobre el
Centre Educatiu de Justícia Juvenil
Can Llupià, de Barcelona.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre el nombre de docents
incorporats a les escoles i els
instituts per a atendre els infants
nouvinguts pel conflicte d'Ucraïna.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre l'estat del deute de la
Generalitat amb els municipis de les
comarques gironines amb relació al
finançament de les escoles bressol
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre la previsió de
pagament del deute de la
Generalitat
amb
relació
al
finançament de les escoles bressol
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre les relacions entre
els centres educatius de secundària
i els pares o tutors dels alumnes
majors d'edat.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la diferència entre els
mecanismes de comunicació amb
els pares o tutors dels alumnes
majors d'edat inscrits en centres
educatius de secundària en funció
que
siguin
centres
públics,
concertats o privats.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre el nombre
d'alumnes majors d'edat, o que ho
seran
durant
aquest
curs,
matriculats als centres d'educació
secundària.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre les mesures
adoptades arran de l'anunci de

-

-

-

-

-

-

-

tancament de l'Escola del Roser, de
Sant Julià de Vilatorta (Osona).
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre l'oferta de certificats de
professionalitat del curs 2021-2022.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre el nombre de matrícules
de cicles formatius de grau mitjà a
distància registrades el curs 20202021.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre el garantiment de
places als cicles formatius de grau
mitjà als alumnes de quart d'ESO,
batxillerat o grau mitjà.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit
sobre
la
previsió
d'incrementar
la
partida
pressupostària destinada a les
despeses de subministrament dels
centres educatius.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre els centres
educatius on estan escolaritzats els
alumnes arribats d'Ucraïna arran de
la guerra i totes les gestions que
s’estàn tramitant per donar bon
servei.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la valoració que fa el
Departament d'Educació del volum
d'alumnes de l'Institut Valerià Pujol i
Bosch, de Premià de Mar
(Maresme).
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre la redacció del
projecte de l'Institut Escola Santa
Anna, de Premià de Dalt (Maresme).

IGUALTAT
-

-

-

-

-

-

Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la destinació dels fons
transferits per a desplegar el Pacte
d'estat contra la violència de gènere
el 2020 i el 2021.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre els recursos destinats el
2020 i el 2021 per a lluitar contra la
violència masclista.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la destinació dels fons
transferits per a desplegar el Pacte
d'estat contra la violència de gènere
el 2022.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre les actuacions dels
departaments relatives als fons
transferits per a desplegar el Pacte
d'estat contra la violència de gènere
el 2020 i el 2021.
Preguntes al Govern a respondre
per escrit sobre el criteri per a la
distribució del crèdit del pla de
l'Estat "Corresponsables" entre les
entitats municipals i per a executarne els imports el 2021.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre els criteris per a la
distribució entre les entitats
municipals dels recursos del pla de
l'Estat "Espanya et protegeix III,
creació de serveis d'atenció integral
24 hores a víctimes de violència
sexual".

CCMA
-

Pregunta a la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre

-

-

-

-

oralment en comissió sobre les
mesures previstes per a reformular
la programació infantil i el canal
Super3 tant en l'àmbit lineal com en
el digital.
Pregunta a la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre
oralment en comissió sobre el
tractament
informatiu
de
l'emergència social als canals de la
Corporació.
Pregunta a la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre
oralment en comissió sobre les
previsions del contracte programa.
Pregunta a la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre
oralment en comissió sobre les
comissions permanents del Consell
de Govern establertes en el
reglament de funcionament intern
de la Corporació.
Pregunta a la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre
oralment en comissió sobre les
actuacions amb relació al gag del
programa "Està passant" de TV3 del
22 de març de 2022 sobre la notícia
del llançament d'un còctel Molotov
contra
un
establiment
de
Mercadona a l'Escala (Alt Empordà).

EXTERIORS
-

Proposta de resolució sobre el
retrocés en la transició democràtica
a Tunísia.

INTERIOR
-

-

Proposta de resolució sobre
l'adquisició
de
cascos
de
motocicleta per als agents del Cos
de Mossos d'Esquadra.
Proposta de resolució sobre la
redacció d'un nou pla territorial de
protecció civil de Catalunya.

HABITATGE
-

Intervenció en nom del Grup
Parlamentari Socialista en la
compareixença del Sindicato de
Inquilinas e Inquilinos en la
tramitación de la Ley por el Derecho
a la Vivienda. 25 de abril de 2022.

DRETS SOCIALS
-

-

Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre l'existència d'un
projecte de construcció d'una
residència i centre de dia al recinte
del Parc Sanitari Pere i Virgili, a
Barcelona.
Pregunta al Govern a respondre per
escrit sobre la data prevista per a
l'inici de les obres de construcció
d'una residència i centre de dia al
recinte del Parc Sanitari Pere i Virgili,
a Barcelona.

ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES
I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA
»

ACTUALITAT POLÍTICA
-

Article publicat a El País titulat ‘El
Parlament, el Senat i el tribunal’.
Participació al Consell de Federació

-

-

-

-

-

-

-

de Lleida per parlar sobre la situació
a Ucraïna.
Visita amb militants del PSC al
Parlament de Catalunya.
Visita als barris de Bon Pastor i
Trinitat Vella amb Salvador Illa i
Jaume Collboni.
Article titulat traidores o patriotas
¿vestiduras intercambiables?.
Presència a la jornada de Sant Jordi
del PSC Barcelona.
Visita a la Confraria de Pescadors de
Barcelona
per
abordar
la
problemàtica del Pla de Gestió
plurianual de Pesca del Mediterrani.
Entrevista a Canal Europa sobre la
invasió a Ucraïna.
Visita al Besòs i el Maresme amb
Salvador Illa i Jaume Collboni.
Article sobre el paludisme a La
Vanguardia “La I+D+i contra la
malària salvarà vides”.
Entrevista a Pàgina 12 sobre la
resposta europea a la invasió
d’Ucraïna i els acords d’associació
amb la UE.
Sessió plenària de l’Assemblea
Eurollatinoamericana per tractar la
gestió de la pandèmia, la desigualtat
en la vacunació, la recuperació
econòmica, la agressió a Ucraïna i
l’amenaça
a
la
seguretat
alimentària.
Visita al territori de La Palma per
comprovar com van les obres de
reconstrucció.
Entrevista a Las mañanas de RNE
per tractar l’actualitat política sobre
Ucraïna, d’acord amb la visita
institucional a Polonia.

EXTERIORS
-

-

-

-

-

-

Reunió amb una entitat de
paquistanís per tractar la situació de
Caixmir.
Entrevista a La Nación sobre
l’aliança entre Llatinoamèrica i
Europa.
Article a Política Exterior “El vector
Europa-China o cómo evitar una
nueva guerra fría”.
Intervenció al Ple del Parlament
Europeu sobre el Sisè Informe
d’Avaluació
del
Grup
Intergovernamental d’Experts sobre
el Canvi Climàtic de la ONU.
Intervenció en el debat sobre la
col·laboració i similituds entre el
règim de Putin i els moviments
separatistes i d’extrema dreta a
Europa.
Reunions
institucionals
amb
diferents representats d’estats
d’Europa.

MEDI AMBIENT
-

Reunió de la Xarxa de Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Energia del
PES sobre la crisis energètica.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
-

Assistència a l’homenatge a la
Segona República.
Acte institucional en homenatge a
les víctimes del franquisme al
Parlament de Catalunya.

CULTURA
-

Reunió amb la Consellera de
Cultura.

-

Presentació llibre del company Joan
Ferran.

-

SALUT
-

-

-

-

-

-

-

-

Reunions
amb
diferents
personalitats per tractar propostes
intergovernamentals
sobre
el
lideratge en salut mental.
Reunió amb Veterinaris de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya per
parlar sobre la reconversió de places
TSV a TSSP.
Reunió amb Metges de Catalunya
Reunió amb l’Associació de
Llevadores de Catalunya sobre la
manca de llevadores.
Assistència a Nova programació
acadèmica del Grau d'Infermeria
Reunió amb GSK (investigación y el
desarrollo
de
anticuerpos
monoclonales).
Assistència a la Jornada de Salut i
Innovació de Foment del Treball.
Reunió amb Associació Bressols
sobre les demandes de famílies que
han viscut i viuen pèrdues dels seus
fills en l’etapa gestacional, perinatal
i neonatal.
Reunió amb KREAB per posar a
l’agenda política la realitat dels
pacients diabètics 2 i l’impacte de la
Covid-19.
Participació en la X Jornada de Salut
Pública sobre VIH en al Congrés dels
Diputats organitzada por IAPAC.
Reunió amb l’Associació de
Tècniques d’Auxiliars d’Infermeria.
Assistència a la Jornada Present i
Futur dels Serveis d’Urgències i
Emergències a Espanya al Congrés
dels Diputats organitzada per

SEMES.
Participació a l’Acte del Dia Mundial
de l’Hemofília al Congrés dels
Diputats organitzat per la Federació
Espanyola d’Hemofília.

DRETS SOCIALS
-

Assistència
a
l’acte
de
commemoració dels 40 anys de la
Llei general de discapacitat a
Espanya.

EDUCACIÓ
-

-

-

Reunió amb MUCE.
Reunió Òmnium.
Reunió amb Plataforma per la
Llengua.
Reunió
amb
Associació
de
Catedràtics de Secundària.
Reunió ACEM (Escoles de Música i
Dansa)
Reunió Síndic de Greuges per tractar
el tema de la llengua.
Reunió amb l’alcaldessa de Vilafant.
Reunió amb escoles concertades de
Girona.
Reunió amb Acadèmica Cultura de
L’Hospitalet.
Reunions amb la Secretària General
d’Educació i amb la Directora
General de Professorat del
Departament d’Educació.
Comissions d’Estudi sobre el
Desplegament del Sistema Educatiu
Inclusiu.
Reunió sobre FP al Baix Llobregat
Acte reunió al PSC Baix Llobregat
amb regidors i secretaris d’Educació
sobre escoles bressol.

-

Acte reunió al PSC Vallès Occidental
Sud sobre temes educatius.

Consell de Cent, 416
08009 – Barcelona
oficinaparlamentaria@pscbarcelona.cat

