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INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (02/02/16 fins 17/02/16)
1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
TREBALL

Proposta de Resolució sobre:
- el tancament de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès
Preguntes per escrit sobre:
- les accions per a evitar el tancament i els acomiadaments de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès
-

EMPRESA I
CONEIXEMENT

el Servei d’Ocupació de Catalunya

Proposta de Resolució sobre:
- l'execució de les obres del centre de telecomunicacions del coll de Bucs
Preguntes per escrit sobre:
- el pressupost previst i els llocs de treball creats en el marc de l’estratègia de política industrial
Sol.licitud de compareixença del:
- director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) per explicar les actuacions en polítiques energètiques

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Pregunta oral al Ple sobre:
- l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat
Propostes de Resolució sobre:
-

la línia 10 del metro

-

el suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la Conca de l'Ebre

-

el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
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Preguntes orals en Comissió sobre :
- el nomenament d'un càrrec a l'empresa Infraestructures.cat
Preguntes per escrit sobre:
- el perllongament de la línia de FGC a Sabadell
-

la urbanització del barri Espronceda de Sabadell

-

la il.luminació del túnel de la Ronda Oest de Sabadell en el barri de Can Llong

Petició de compareixença del:
- conseller de Territori i Sostenibilitat per informar sobre la gestió de l’empresa d’Aigües Ter Llobregat
-

director de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre l’informe de la gestió de l’empresa d’Aigües Ter Llobregat

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

Propostes de Resolució sobre:
- la pobresa energètica
-

l'acolliment en família aliena

-

la Cartera de serveis socials de Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
- els centres de salut mental infantil i juvenil i persones en llistes d’espera a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
-

les places de residència per a gent gran, públiques i concertades, a la província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

-

els centres residencials d’acció educativa
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-

el nombre de places concertades de centres oberts a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

-

les places per a infants i adolescents amb discapacitat i trastorn de conducta a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

-

les accions d’acollida als refugiats sirians

Sol.licitud de compareixença, presentada per tots els grups parlamentaris, de:
- la Federació ALLEM- Agrupació Lleidatana d’Entitats d’Atenció a persones amb discapacitat per informar de la situació de les
persones amb discapacitat

ENSENYAMENT

Proposició de Llei de:
- modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, per reforçar els fonaments de la igualtat, l’equitat i la justícia
social
Interpel.lació al Ple sobre:
- el sistema educatiu
Proposta de Resolució sobre:
- el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
Preguntes per escrit sobre:
- les línies que té previst tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats
-

el model d'institut escola i el garantiment de la continuïtat pedagògica

-

el nombre d'escoles i instituts, públics i concertats, amb jornada compactada el curs 2015-2016 i l'impacte educatiu,
econòmic i social de la jornada compactada en les famílies

-

les escoles concertades que segreguen els alumnes per sexes

-

el pressupost públic per a concerts educatius
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INFÀNCIA

Propostes de resolució sobre:
- la protecció dels infants i els adolescents maltractats
-

l’aprovació urgent del reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, pel que fa al
sistema de protecció a la infància

SALUT

Moció al Ple sobre:
- la política sanitària
Proposta de Resolució sobre:
- els pagaments pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
Preguntes per escrit sobre:
- el virus Zika i les mesures de prevenció, control i informació a la ciutadania
Sol.licitud de compareixença de:
- conseller de Salut sobre els informes de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sobre els efectes de la crisi
en la salut de la població
-

REUNIONS DE
TREBALL

representants de l'entitat Reto todos unidos - Afectados de ELA y familiares perquè informin de la situació dels afectats per
esclerosi lateral amiotròfica

Reunions amb:
- representants de les persones amb discapacitat a Sant Climent de Llobregat
-

la consellera de Gent Gran al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

-

ADENICAT (Asociación para la Defensa de los Derechos de las niñas y los niños de Catalunya)

-

el col·lectiu d’experts del PSC sobre pobresa energètica

-

representants del Fòrum de Salut del Barcelonès Nord
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-

el President del Col·legi oficial de Metges de Barcelona

-

representats del Tercer Sector

-

representants de l’associació d’afectats de l’ELA

-

representants de les associacions FEDCAT, CATFAc i de la ILP per la regulació terapèutica del cànnabis

-

la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular sobre Educació

-

representants de l’AMPA del col·legi Virolai de Cornellà

-

representants de l’AMPA de l’escola Serra de Miralles de Tordera

Visites a:
- l’Hospital de Viladecans

ASSISTÈNCIA
A ACTES

-

la concentració del Fòrum Social del Baix Llobregat en contra el tancament de línies de P3

-

la conferència “La concertació en el sistema sanitari de Catalunya” al Cercle d’Economia

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

Petició de creació de l’Intergrup parlamentari per:
- la pau i la llibertat al Sàhara
-

Palestina

Propostes de Resolució sobre:
- el desplegament de la Llei 35/2010 , de l'occità, aranès a l'Aran
-

la presentació del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
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Preguntes per escrit sobre:
- el fons fílmic de Laya Films

ACTUACIÓ DE LA
CORPORACIO
CATALANA DE
MITJANS
AUDIOVISUALS

Preguntes orals en comissió sobre:
- els criteris per a escollir el director de Catalunya Ràdio i els que es faran servir pels nous nomenaments

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Sol·licitud de sessió informativa amb:
- la consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes

Preguntes per escrit sobre:
- la contractació externa de producció audiovisual
- el programa “Economia en colors”

Preguntes per escrit sobre:
- la presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments de la Generalitat

INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
- els accidents de trànsit durant els anys 2010, 2011,2012, 2013, 2014 i 2015, demanant informació de totes les comarques de
Catalunya
-

la Junta de Seguretat de Catalunya

-

el Cos de Bombers i campanyes antiincendis, detallant per totes les comarques de Catalunya

-

les actuacions policials i mossos ferits en acte de servei

-

les Inversions previstes, les adaptacions urbanístiques per a persones amb mobilitat reduïda i parc mòbil en comissàries,
demanant detall de totes les comissàries de Catalunya

-

la ràtio de policies a les comissàries, i les armilles antibales que es disposen, detallant totes les comissàries de Catalunya
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REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
- el cònsol de Turquia
- representants d’Amnistia Internacional Catalunya
-

debat “Diàleg sobre l’Economia Europea després de Grècia”
l’entrega de la medalla d’or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona a l’Escola Pia de Catalunya
esmorzar- Tribuna de la Presidenta del Parlament
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