INFORME ACTIVITAT

INICIATIVES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
(27/11/15 fins 22/12/15) informe Nº 2
1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
ECONOMIA

EMPRESA I
OCUPACIÓ

Preguntes per escrit:
 els projectes que han d'ésser finançats pel pla Juncker


Venda i lloguer edificis Generalitat



Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA)

Preguntes per escrit:
 la missió empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0


la missió empresarial a Milà del sector de la restauració



la missió empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i ciències de la vida



els objectius, persones participat i cost de la missió empresarial i institucional a Xile

Preguntes per escrit:
TERRITORI I
 l'inventari de d'equipaments construïts en zones inundables amb què compta l'Agència Catalana de l'Aigua
SOSTENIBILITAT


Furts de coure de la xarxa ferroviària



desdoblament de la C-17 al seu pas pel Vallès Oriental



millora de la seguretat carretera C-15
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Situació carretera C-55

2on Eix: Una Agenda per la Igualtat
EDUCACIÓ

Propostes de resolucions:
 garantiment de les beques de menjador


finançament del servei públic de llars d'infants municipals



planificació dels ensenyaments artístics

Preguntes per escrit:
 protocol detecció gihadisme escoles


IES Pineda de Mar



compliment llei llengua signes catalana



el projecte de construcció de l'Institut de Dosrius (Maresme)



l’Institut d’Educació Secundària Fabra i Coats

IGUALTAT

Proposta de resolució conjunta amb CSP:
 l'eradicació de la violència masclista

SALUT

Preguntes per escrit :
 els impagaments a les entitats proveïdores del sistema públic de salut


Construcció i realització del CAP al barri de Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)



Professionals Hospital Bellvitge



El servei d’ ambulància a La Bisbal d’Empordà
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Posada en marxa residència Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet



Residència Germans Guasch de Capellades



Despesa sanitària a Catalunya

Proposta de resolució :
 el servei de transport sanitari a la ciutat de Lleida

SOCIAL

Preguntes per escrit:


Persones amb discapacitat

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
JUSTÍCIA

Proposta de resolució conjunta amb C’s, CSP, PP i la CUP :
 els formadors de presons

Pregunta per escrit:
 la organització i les actuacions dutes a terme pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

EXTERIORS

Proposta de resolució conjunta amb CSP i la CUP :
 el conflicte entre Israel i Palestina
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