Núm. 6
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (08/03/16 fins 29/03/16)

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

Pregunta oral al ple sobre:
− el Servei d’Ocupació de Catalunya

ECONOMIA I
HISENDA

Proposta de Resolució sobre:
− la Cooperativa Agrícola de Cambrils

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Pregunta per escrit sobre:
− l’ajut directe atorgat al Consell Comarcal del Pallars Jussà

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
− la carretera de Comiols
− l'elaboració d'un pla per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projectes d'intervenció integral de barris
− el reallotjament d'una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella de Barcelona
Sol.licituds de compareixença del:
− gerent del Clúster Català de l'Aigua; gerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya; exsecretari
d'Estat d'Agricultura i Medi Ambient; catedràtic de dret administratiu de la UB; director de l'Observatori de Contractació
Pública; gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastament i Sanejament; representants de CCOO,
representants d’UGT, en relació amb la Proposició de llei sobre la gestió directa de l’ATLL
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Preguntes per escrit sobre:
− el garantiment de la viabilitat econòmica, la bona gestió i la continuïtat de l'activitat de l'estació d'esquí de Port Ainé
− l'abocador supracomarcal de Fígols de Tremp
− l'import de les aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat el 2015 a les estacions d'esquí de la Molina, la Vall
de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter
− la finalització del tram de la C-16 entre Berga i Bagà, i la continuïtat de les obres de millora de la C-26 entre Berga i Solsona
− la construcció d’una estació d’autobusos a Berga
− el projecte de construcció de diverses estacions depuradores d’aigües residuals al Berguedà
− el polígon comarcal d’Olvan
− la neteja dels rius i rieres del Berguedà del 2012 al 2015

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Proposta de Resolució sobre:
− les obres del reg de la Conca de Tremp
Sol.licituds de compareixença de:
− representants de la Fundació Món Rural perquè expliquin l'estudi Atles de la nova ruralitat de Catalunya
Preguntes per escrit sobre:
− els motius de la davallada de la producció de carn d’oví, les comarques on es concentra l’explotació i les actuacions per a
aturar-hi l’abandonament
− els riscos derivats de la sequera per als boscos del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i les accions per millorar el
tractament que reben

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− Comitè d’empresa de Delphi
− col·lectiu “Més Indústria”
− treballadors de Covestro a Tarragona
− comitè d’empresa de General Electric (Wind and Power)
− directors i directores de les oficines del SOC
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ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−
−

comitè d’empresa de Bacardí
Plataforma de salut ambiental
Ecoembes
veïns i veïnes de Cerdanyola afectats per les antenes de telefonia mòbil
regidors del Baix Penedès i responsables de CIMALSA per tema del Logis Penedès

−
−
−
−
−

vaga no és delicte (en defensa dels 300 vaguistes processats)
jornada sobre Economia, organitzada pel BBVA
tercer aniversari de la revista Alternativas econòmicas
10è aniversari de Sant Cugat empresarial
aniversari de la Mútua del Carme a Granollers

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

Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari
Propostes de Resolució del Debat General sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d’una resposta institucional
Preguntes per escrit sobre:
− els ingressos per copagament dels serveis d'atenció a la dependència el 2015
− les factures que té el Govern de llars en situació de pobresa energètica i quantes s’han pagat
− el nou programa de suport a la família, els indicadors de seguiment, la coordinació interdepartamental i amb els ens locals
− la participació en el Pla d'atenció integral a les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
− la liquidació del tipus impositiu per adquirir habitatge de famílies nombroses, i de joves menors de 32 anys en l’impost de
transmissions patrimonials del 2012 al 2015
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

el desplegament del Pacte per a la infància
la liquidació de la deducció per naixement o adopció de fills i per lloguer de l’habitatge habitual en l’IRPF del 2012 al 2015
els programes “Créixer amb tu” i “Aprendre amb tu”
els títols de família nombrosa i els de família monoparental del 2012 al 2015
la inversió i beneficiaris del programa "Vacances en família" del 2005 al 2015
la liquidació de la deducció fiscal per viduïtat del 2012 al 2015
els projectes d'atenció educativa complementària per a infants de 0 a 3 anys del 2012 al 2015
les partides dels programes de suport a les famílies en el contracte programa amb els ens locals del 2012 al 2016
la gestió dels serveis tècnics de punt de trobada

Sol.licituds de compareixença de:
−

representants de la Plataforma de Professionals Nosaltres No Callem; de l'Associació Catalana de Directors de Centres i
Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica; de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya; de la
Unió de Petites i Mitjanes Residències; de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut; de la Unió Catalana d'Hospitals; del
Consorci de Salut Social de Catalunya; del comitè d'experts per a la redacció del document de bases de l'Avantprojecte de la
llei catalana d'autonomia personal; de les sectorials dels professionals del sector de la dependència de la UGT; dels
professionals del sector de la dependència de COOO de Catalunya; del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; de la
Plataforma de la Gent Gran; de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, director de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials; exdirectora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials; president de la Taula d'Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya; exdirector del Programa per a l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia
personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProDep); presidenta de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció
Social; analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques; professor de la UAB; director de l'Associació de
Directors i Gerents de Serveis Socials; degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya; presidenta del Col·legi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya; presidenta de la Comissió de Benestar Social de la FMC; catedràtic de la
Universitat d'Alcalá de Henares; catedràtic d'economia de la UPF; presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la
Tercera Edat; professor de sociologia de la Universitat de Saragossa; presidenta de l'Associació Catalana de Recursos
Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació de grans depenents
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ENSENYAMENT

Proposta de resolució sobre:
− les necessitats educatives de la ciutat de Lleida
Preguntes per escrit sobre:
− el projecte de construcció, el pressupost i el calendari de la nova escola de la Juncosa del Montmell
− el calendari de l'ampliació de l'escola de Santa Oliva
− el nombre d'estudiants afectats pel tancament del campus virtual de l'Institut Obert de Catalunya, els motius del tancament
i les mesures adoptades per a solucionar el problema
− el calendari i el projecte de construcció de l'Escola de Pinyana i per a la remodelació de l'Escola Balàfia de Lleida
− el calendari previst per a l'inici del finançament de les escoles bressol
− la recuperació del finançament que hi havia al 2010 de l'Escola de Música de Lleida, del Conservatori de Lleida i de l’Escola
d’Art de Lleida
− el calendari previst i el projecte de construcció de l'Institut Cappont i l'Institut Parc de l'Aigua
− la construcció d'un nou edifici per a l'Institut Serra de Noet de Berga
− el conveni amb l'ACM i la FMC per a subvencionar escoles municipals de música

SALUT

Proposta de resolució sobre:
− el CAP de Castellbisbal
Preguntes orals en comissió sobre:
− la previsió pressupostària del Departament de Salut per al 2016, la previsió per a l’atenció primària, i els criteris per a
l'assignació pressupostària a empreses públiques i consorcis
Preguntes per escrit sobre:
− la previsió de facilitar en format obert les dades d'activitat i de les llistes i el temps d'espera de la sanitat, i les dades de
l'Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− sindicat de professors d’educació secundària
− UNICEF Catalunya
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

plataforma no es sano
associació de pares i mares de discapacitats (Tegar) de Vilanova i la Geltrú
sindicats de l’ensenyament i comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú
regidors i regidores d’educació del Baix Llobregat
Save the children
associació Aprenem (autisme)
Fundació Tallers de Catalunya
Creu Roja
DINCAT Discapacitat Intel·lectual Catalunya.
Residència de Grans Discapacitats Físics de Sant Salvador de Tarragona
ANPE Catalunya
sindicat de l’educació pública
AMPA Escola Mediterrània de Viladecans
Tallers de Músics
PREAD (Prevenció i Superació de la Depressió i l’Ansietat)
Federació d’Ensenyament USOC
Màster de Formació de Professorat en Educació Secundària en l’especialitat de llengua i literatura catalana

Visites a:
− AMPA de l’Institut de Can Llong a Sabadell
− Institut d’Educació i treball de Vilanova i la Geltrú
− Hospital Josep Trueta de Girona
ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−

taula rodona a l’Hospital de Viladecans
jornades científiques 2016 d’ASEM CATALUNYA
50è Aniversari de l'assemblea constituent del sindicat democràtic d'estudiants de la Universitat de Barcelona
31 Assemblea General de les Associacions Veïnals de Catalunya CONFACV “Moviment veïnal en acció: nous temps, noves
oportunitats”
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

CULTURA

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA
GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Proposta de Resolució sobre::
− l'acord entre la UE-Turquia relatiu als refugiats
Sol.licitud de compareixença del:
− director del Centre Palestí pels Drets Humans perquè informi sobre la situació dels drets humans a Palestina, presentada
per tots els grups parlamentaris
Interpel·lació i Moció al Ple sobre:
− el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Pregunta per escrit sobre:
− les obres de restauració del monestir romànic de Sant Pere de la Portella a la Quar
Preguntes per escrit sobre:
− la intenció del presentador del programa "Economia en colors" de comercialitzar un llibre basat en aquest programa
Preguntes orals en comissió sobre:
− la idoneïtat i els motius que justifiquen el nomenament de director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Sol.licituds de compareixença del:
− president de la Secció de Dret Administratiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona; president de la Comissió d'Economistes
en Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya; president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya; president de la FMC; president de l'AMC; portaveu de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne;
president d'AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge; secretari general de la Federació Catalana de Promotors
Constructors d'Edificis, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge
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INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
− la intervenció dels serveis d'emergència en l'incendi d'un domicili de la urbanització de Can Olivella, d'Olesa de Bonesvalls
− el nombre i criteris d'accés als cotxes oficials del Departament d'Interior
− la focalització de la lluita contra la violència de gènere en la víctima o en l'agressor
− l'enfocament de les solucions a la violència de gènere segons una piulada publicada al compte dels Mossos d'Esquadra, i les
queixes rebudes
− el nombre de bombers no voluntaris dels parcs de bombers de Catalunya, detallat per municipis

JOVENTUT

Sol.licitud de sessió informativa de:
− la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla de Govern, presentada per tots els grups parlamentaris
Sol.licituds de compareixença de:
− la directora general de Joventut perquè expliqui el Pla de Govern, presentada per tots els grups parlamentaris
− representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya perquè expliquin el projecte del Consell, presentada per tots
els grups parlamentaris

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya
− l’ONCE
− Associació d'Arxivers de Catalunya
− Consell Català de Foment de la Pau
− els tres alcaldes representants de la proposta de comarca del Lluçanès
− Associació Catalana de Gestió Pública
− Catalunya no al ttip
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ASSISTÈNCIA
A ACTES

− manifestació internacional #prou racisme
− concentració de rebuig al pre-acord de la UE amb Turquia respecte a la crisi dels refugiats
− lliurament dels “Premios 9 de marzo por las persones desaparecidas” atorgats per la Fundación Europea QDS
Global
− taula rodona Els reptes dels drets lingüístics en societats plurals, organitzada per l’Institut d’Estudis Autonòmics
− Congrés del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
− taula rodona a Argentona “Dones polítiques: Construint el futur”
− acte institucional del Dia Internacional de la Dona
− II Jornada de la Asociacion AMJE (Asociación Española de Mujeres Juezas)
− Concert Maria Canals a Girona

