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1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
TREBALL

Propostes de Resolució sobre:
− la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres l'Ebre
−

contra els processats pel dret de vaga. Derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, que qualifica com a delicte
actes de resistència i protesta pacífica

Preguntes per escrit sobre:
− els acomiadaments a l’Empresa General Electric
− les subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya

ECONOMIA I
HISENDA

Sol·licitud de creació de:
− ponència parlamentària conjunta per a l'elaboració d'una Llei de Reforma horària
Preguntes per escrit sobre:
− la secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils
Sol·licitud de compareixença de:
− Jaime Atienza, d'Oxfam Intermón, perquè presenti l'informe "Una economia al servei de l'1%"

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Proposta de Resolució sobre:
− els punts d'accés de recàrrega de vehicles elèctrics
Preguntes per escrit sobre:
− la destinació dels ingressos extraordinaris de les centrals nuclears arran de diversos recursos judicials
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TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
− la conversió de l'autopista C-32 de Montgat a Palafolls
−

la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès

−

la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Organyà i Montant de Tost

Preguntes per escrit sobre:
− la inclusió de Terrassa en la zona tarifària 2 de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

−

els ajuts per pal·liar els efectes de la pobresa energètica a Catalunya

−

l'estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro de l’Hospitalet de Llobregat

−

les accions per a resoldre la sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades

−

les accions per potenciar la indústria de les energies renovables

Propostes de Resolució sobre:
− les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra
−

les indemnitzacions compensatòries de muntanya (ICM)

−

els ajuts als agricultors i als ramaders del Pirineu

−

els pagaments pendents als agricultors, ramaders i entitats del sector

Preguntes per escrit sobre:
− els pagaments pendents del Departament amb agricultors, ramaders, cooperatives i entitats del sector
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Reunions amb:
− representants dels treballadors i treballadores de Correus
− representants dels treballadors i treballadores de General Electric
Visites a:
− la seu central de Mango, centre de disseny i nou centre logístic
la Roca Village per conèixer el seu model de negoci

−

2on Eix: Una Agenda per la Igualtat: garantir els serveis públics
i els drets de ciutadania
AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Pregunta oral al Ple sobre:
− les famílies en situació de vulnerabilitat
Propostes de Resolució sobre:
− els pagaments de les prestacions meritades per a fills menors de 3 anys
−

la modificació de les accepcions dels termes "subnormal", "mongolisme" i "mongòlic" en els diccionaris català i espanyol i en
el tesaurus europeu

−

el reconeixement del treball social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics

Preguntes per escrit i orals sobre:
− la reforma de la Renda Mínima d'Inserció
Sol·licituds de compareixença de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies :
− sobre la reforma de la Renda Mínima d'Inserció
− per avaluar el grau de compliment del Pacte per a la infància a Catalunya
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Propostes de resolució sobre:
−

la restitució de les aportacions econòmiques municipals per a la construcció d'un institut a Castelldefels

−

la construcció de l'Escola Santa Coloma a Santa Coloma de Gramenet

−

la continuïtat de l'Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda

−

el manteniment de l'Escola Pla de l'Avellà de Cabrera de Mar

−

la construcció de l'Escola Pinyana al barri de Balàfia a Lleida

−

els serveis de menjadors escolars

Preguntes per escrit sobre:
− el projecte de construcció de l'Escola Ernest Lluch de l'Hospitalet de Llobregat

SALUT

−

la situació del projecte de construcció de l'Escola de Polinyà

−

el projecte de construcció de l'Escola Paco Candel de l'Hospitalet de Llobregat

−

el desplegament de la Formació Professional dual a Catalunya

−

el certificat penal dels docents

Interpel·lació al Ple sobre:
− la política sanitària
Propostes de Resolució sobre:
− l’atenció al CAP de Lloret de Mar
−

el transport sanitari a Terrassa
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les urgències pediàtriques a Rubí

−

l’adopció de les mesures per tal que l’aprovació del Reial Decret 954/2015, que regula la dispensació de medicaments, no
dificulti els infermers i infermeres en el desenvolupament de la seva professió

Preguntes per escrit sobre:
−

el transport sanitari de les Terres de l’Ebre

−

el servei d'urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar

−

la construcció de nous CAPs a l’Hospitalet de Llobregat

−

el grau d'execució dels programes en matèria d'atenció al consum de drogodependències el 2015

−

les especialitats mèdiques del CAP Manso de Barcelona

−

els criteris de l’Institut Català d'Avaluacions Mèdiques per concedir les incapacitats

−

la llista d’espera a l’Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet

−

l’Hospital Germans Trias i Pujol

Sol.licitud de compareixença de:
− el Conseller de Salut per donar explicacions sobre el desplegament del concurs del Transport Sanitari
−

el Conseller de Salut sobre l’activitat i tancament de les clíniques Funnydent a Sabadell i Mataró

−

els representants de l'Associació de Víctimes de la Talidomida a Espanya i altres inhabilitats (AVITE) per exposar la situació
de les víctimes de Talidomina
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REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA A
ACTES

Reunions amb:
− representants del Fòrum Social del Baix Llobregat.
−

representants de Somescola

−

els promotors de la ILP Rosa Verda (Associacions de consumidors de Cànnabis)

−

Debat sobre la contribució del tercer sector al lloguer social

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA
AFERS
INSTITUCIONALS

Proposta per a presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei de:
− modificació de la Llei de l'Estat 52/2007 per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura

Proposició de llei de:
− regulació del règim d’inelegibilitat, d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels Diputats i Diputades del Parlament
de Catalunya
Proposta de Resolució sobre:
− la valoració de l’especialització i experiència en polítiques de gènere a l’Institut Català de la Dones per evitar que es perdi
l’expertesa en gènere a determinats llocs de treball, presentada conjuntament amb CSP
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GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS Preguntes per escrit sobre:
− l’Ajuntament de Bausen
PÚBLIQUES,
HABITATGE
− els habitatges de protecció oficial en el Sector Residencial de Gornal III a l’Hospitalet de Llobregat
INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
− l’operatiu antidroga dels Mossos d’Esquadra del novembre 2015
Sol·licitud de compareixença del:
− Conseller d’Interior per donar explicacions sobre les causes, responsabilitats i resposta del Govern en les inundacions
d'Agramunt del 3 de novembre de 2015

JUSTÍCIA
Preguntes per escrit sobre:
− el Centre Penitenciari de Mas Enric a el Catllar

REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA A
ACTES

Reunions amb:
− representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
− representants del Consell de Joves de Catalunya
− representants del sindicat SiSEJ (sindicat de secretaris judicials)
− el Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
− representants del sindicat CCOO de presons
−
−
−

XXVª jornada del Consell Català pel Moviment Europeu.
festa del cinema català i lliurament dels Premis Gaudí de Cinema
premis Martí Gasull

