Núm. 5
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (18/02/16 fins 07/03/16)
1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
TREBALL

Interpel.lació i Moció al Ple sobre:
− l’ocupació
Proposta de Resolució sobre:
− els treballadors autònoms, presentada conjuntament amb C’s
Sol·licituds de compareixença de:
− la directora del SOC perquè informi sobre la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya
− representants de la Comissió de Directores i Directors de les Oficines de Treball del SOC Catalunya perquè informin sobre
l'estudi del servei públic d'ocupació de Catalunya

ECONOMIA I
HISENDA

Pregunta oral al ple sobre:
− la cooperativa de Cambrils

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Elaboració del Pla de treball de la Comissió de les polítiques industrials en el sector de l’automoció
Preguntes per escrit sobre:
− l’empresa Covestro, les gestions amb la direcció i les accions per a evitar acomiadaments

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
− l'acabament de les obres de la carretera C-51
− la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
Preguntes per escrit sobre:
− el millorament del camí de l'Albagés a Cervià de les Garrigues
− la contaminació de les fonts i els rius d'Osona per la concentració de purins
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AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Preguntes per escrit sobre:
− la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants, el caràcter obligatori, els ramaders que l’administren i les
indemnitzacions als ramaders que perdin animals per la vacunació
− l’eliminació dels purins

REUNIONS DE
TREBALL

Reunió amb:
− representants del Pacte per a la indústria a Catalunya

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

Preguntes per escrit sobre:
− la llista d'espera per a residències de grans dependents del Baix Llobregat
Sol·licitud de compareixença de:
− representants de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) perquè informin sobre la situació de les persones amb
discapacitat, presentada per tots els grups parlamentaris

ENSENYAMENT

Moció al Ple sobre:
− el sistema educatiu
Propostes de resolució sobre:
− la construcció de l'Escola Mont-roig, de Balaguer
− la construcció d'un institut d'educació secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
− el tancament de línies de P3 a Martorell i Sant Feliu de Llobregat
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−
−

el mapa escolar de Mollet del Vallès
la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llobregat, presentada conjuntament
amb C’S, CSP, PPC i CUP

Preguntes per escrit sobre:
− les actuacions per a resoldre el problema de l’analfabetisme i la inversió que es destina
− el projecte, partida pressupostària i calendari de construcció d'una escola a Vallmoll i d’una escola a Mediona
− els centres escolars d’alta complexitat, amb informació dels que tenen implantada la sisena hora, i servei de suport escolar
especial
− els ajuts escolars per a material escolar, llibres i transport escolar, des del curs 2010-2011 fins avui
− el centres que tenen jornada compactada, els que tenen previst implantar-la, els requisits necessaris, i l’estalvi que suposa
− els projectes de construcció de centres escolars a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf
− l’ equipament escolar a Sant Pere de Ribes

Sol·licitud de sessió informativa amb:
− la consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès
Sol·licitud de compareixença de:
− representants de Save The Children perquè presentin els informes que han fet sobre l'equitat educativa, l'abandonament i
el fracàs escolars i l'assetjament escolar

SALUT

Propostes de resolució sobre:
− l'Hospital de la Seu d'Urgell
− l'ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Preguntes per escrit sobre:
− la reducció de la pensió de jubilació de les infermeres de l’ICS
− els motius del trasllat del laboratori de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona a l'Hospital Santa Caterina de Salt
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−
−
−

REUNIONS DE
TREBALL

el CAP de Constantí
l’hospital de Viladecans
el cost de l'assistència a pacients diagnosticats d'asbestosi des del 2006 i les indemnitzacions pagades

Reunions amb:
− la Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres
− representants de CCOO del transport sanitari
− representants de la Federació d’Associacions de Farmàcia
− representants de malalts d’Alzheimer
− alcaldes del Maresme sobre l’Hospital de Calella
− l’AMPA de l’escola Serra de Miralles de Tordera
− representants de Save The Children
− representants d’un grup d’infermeres jubilades
− representants de la direcció dels Germans Maristes
− reunió amb representants de l’associació Teadir (Associació de pares, mares i familiars de persones amb trastorn de
l’espectre autista, autismes i Síndrome d’Asperger)
− representants de la junta de personal de l’hospital Josep Trueta, de Girona
− el grup de recerca de la Universitat de Vic sobre l’estudi sobre l’homofòbia que han elaborat
Visites a:
- Centre Ocupacional de MIFAS de Riudellots de la Selva (Girona)

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−

Commemoratiu del 15è aniversari de SEFAC (Sociedad Española de Farmacia familiar y Comunitaria)
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

Proposta de Resolució sobre:
− la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures

AFERS
INSTITUCIONALS

Sol·licitud de compareixença del:
− secretari general de l'Esport perquè informi sobre els objectius de la Secretaria General

CULTURA

Propostes de Resolució sobre:
− el Consorci per a la Normalització Lingüística

Elaboració del pla de treball de la Comissió contra la corrupció i per a la regeneració democràtica
Proposta de creació de:
− l'Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva, presentada per tots els grups parlamentaris

Preguntes per escrit sobre:
− els adults analfabets

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Interpel.lació i Moció al ple sobre:
− la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes per escrit sobre:
− la documentació utilitzada per donar el percentatge dels catalans que veuen els informatius de TV3, demanant les dades del
CIS i del CEO
− la pluralitat als mitjans públics de comunicació de Catalunya i els nomenaments dels càrrecs directius
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GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

IGUALTAT DE LES
PERSONES
INTERIOR

Pregunta oral al Ple sobre:
− el món local
Preguntes per escrit sobre:
− el deute als ajuntaments, demanant informació de totes les comarques de Catalunya

Proposta de creació de l'Intergrup del Poble Gitano, presentada per tots els grups parlamentaris
Proposta de Resolució sobre:
− les nevades del febrer del 2016
Preguntes per escrit sobre:
− l’antiguitat dels vehicles dels parcs mòbils de les comissaries de Catalunya
Sol·licitud de compareixença de:
− representants de Stop Accidentes Catalunya perquè informin sobre les activitats de l’associació, presentada per tots els
grups parlamentaris
Proposta de creació d’un grup de treball sobre:
− les condicions d’utilització de les pistoles Taser, presentada per tots els grups parlamentaris

JUSTÍCIA

Preguntes per escrit sobre:
− el compliment del protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona sobre equipaments penitenciaris
− els motius per no complir els acords de conciliació familiar i la legislació sobre concursos per a determinats llocs de treball
− la construcció de nous centres penitenciaris a la Zona Franca
− l'oferta d'ocupació pública en l'àmbit penal durant el 2015 i 2016
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ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−

celebració dels 20 anys del Museu d’Història de Catalunya
celebració del centenari del naixement de Víctor Català a l’Escala
commemoració dels 30 anys de la Peña Flamenca de Manlleu, organitzat en el marc del Dia de la Dona Treballadora
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