INFORME ACTIVITAT

ADMINISTRACIÓ/
SUBMINISTRES
BÀSICS
POL. SOCIAL /
ECONOMIA
INDÚSTRIA /
OCUPACIÓ

Proposició de llei per a que la Gestió d’Aigües Ter Llobregat torni a ser declarada 100% pública.

Sol·licitud debat específic sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una
resposta institucional, presentat conjuntament amb CSP.



Proposta de resolució per la creació d'una comissió específica d'estudi sobre les polítiques industrials en el sector de
l'automoció.
Proposta de resolució per crear de manera urgent, en el termini de 15 dies, un grup de treball entre representats del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, representants de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, representants dels sindicats de
la SEAT i representants del clúster de la indústria de l’automoció, per tal d’abordar la crisis del grup Volkswagen que afecta a
SEAT, i en concret a la seva planta de Martorell, i cercar garanties de futur per a la indústria, i els treballadors i treballadores..

BENESTAR

Preguntes parl.:
 Morts per la inundació a la Residència Ribera de Sió d’Agramunt (Urgell).
 Places llar residència per a discapacitats intel·lectuals de Santa Coloma de Gramenet.
 Mesures per la inserció de les persones amb capacitat intel·lectual límit del Projecte DIL.
 Compliment del Pla de suport al Tercer Sector.

OCUPACIÓ /
JOVES

Preguntes parl.:
 Joves exiliats per motius econòmics
 ERO’s
 Economia sumergida/inspeccions
 SOC
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EDUCACIÓ



Impagaments proveïdors/no reconeixement factures



Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’IES Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires.

Preguntes parl.:
 dades d’inici del curs 2015-2016:
o places escolars
o ràtios
o aules prefabricades i edificis en construcció
o Beques menjador: Criteris assignació, Partida pressupostària, Beneficiaris, Sol·licituds.
 Places personal especialitzat que han quedat descobertes
 Previsió de mantenir els concerts amb les escoles d’elit que segreguen per sexe.
 Garantia d’adscripcions de primària i secundària a l’Escola Serra de Miralles de Tordera (Maresme).
 Construcció Escola Montigalà de Badalona.
 Valoració de l’inici del projecte pilot per a incloure llars d’infants en 7 escoles rurals.
 Sobre la remodelació de l’IES Ventura Gassol de Badalona
GENT GRAN

Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament de centre de dia i residència per a gent gran del Parc Central
de Sabadell.

FUNCIÓ PUBLICA

Proposta de resolució conjunta amb C’s, CSP, PP i la CUP demanant la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets
laborals dels treballadors públics.

HABITATGE

Preguntes parl. (per cadascuna de les comarques de Catalunya):
 Nombre d’ajuts atorgats a famílies amb infants i rendes baixes per al pagament de l’habitatge els anys 2013, 2014 i 2015,
per quins imports i nombre de famílies beneficiàries d’aquests ajuts
 Nombre d’habitatges adjudicats a famílies amb menors a càrrec afectades per la pèrdua de l’habitatge els anys 2013, 2014 i
2015 i nombre famílies beneficiàries
 Nombre d’habitatges buits gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que estaven desocupats a data 31 de
desembre dels anys 2012, 2013 i 2014
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SALUT



Habitatges buits i ocupats il·legalment propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge a Constantí
Pisos que té previst adquirir el Govern, pel dret de tempteig i retracte previst en el Decret llei de mesures urgents en
matèria d’habitatge, a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Pisos cedits per la SAREB a l’Agència Catalana de l’Habitatge, per municipis
Activitat d’Ofideute
Capteniment i convocatòria reunió del Pacte Nacional per a l’Habitatge
Sol·licitud d’informació demanant una còpia de les actes de les reunions de la taula de seguiment del desplegament del
concurs de transport sanitari TS/14.

Preguntes parl.:
 Pagament/deutes amb proveïdors
 Pagament/deutes amb farmàcies
 Pressupostos assignats i liquidats/despesa
 Despesa de les famílies
 Empreses públiques i consorcis (pressupostos, canvis legislatius, 14a paga, etc).
 Salut mental
 Consorci de Lleida
 Inversions, activitat, etc. Hospital de Bellvitge
 Atenció sanitària en centres penitenciaris
 Activitat i reprogramacions
 Hospital Parc Taulí
 Oficines de farmàcia El Vendrell
 Pròtesis defectuoses Traiber
 Serveis d’hemodinàmica
 Professionals (Registre de professionals sanitaris, ràtios metges de família, infermeres, 14a paga, etc.)
 Programa Salut i Escola
 Qualitat de l’aire i efectes sobre la salut
 Donació de sang
 Denúncies retards en intervencions quirúrgiques (p.e. a Mútua Terrassa)
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Vacunació
Mortalitat
Targeta sanitària individual
TSI Cuida’m
Laboratori Consorci Hospitalari de Vic
Atenció primària
Import retornat Euro per recepta
Transport sanitari
Plans funcionals Camp de Tarragona, professionals, etc.
Fisiogestión
CAP d’Horta
Consorci Sanitari del Maresme i recursos assistencials comarca
Relació de proveïdors (públics, privats non profit, profit)
Atenció continuada Montcada i Reixach
CAP Gràcia/Hospital de l’Esperança
Pla integral d’urgències de Catalunya (reforços hivern)
Preguntes sobre el servei de pediatria el CAP La Salut, de Badalona
Preguntes sobre les possibles incompatibilitats de l’ex-gerent d’ATLL

INFRAESTRUCTURES Preguntes parl.:
 Línia 10 del Metro
 Aigües Ter Llobregat
IGUALTAT DE
GÈNERE

Preguntes parl.:
 Desenvolupament del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista.
Desenvolupament del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

CULTURA

Preguntes parl.:
 Desplegament de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural
 Consolidació de la muralla romana de Tarragona
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