Núm. 7
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (30/03/16 fins 19/04/16)

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

Interpel.lació al ple sobre:
− la qualitat de l'ocupació
Preguntes per escrit sobre:
− la petició de l'Ajuntament de Terrassa d'obrir una segona oficina de treball i la previsió del Govern

ECONOMIA I
HISENDA

Interpel.lació i moció al ple sobre:
− els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Pregunta oral al ple sobre:
− la pobresa energètica
Propostes de Resolució sobre:
− un pla d'industrialització de les Terres de l'Ebre
− el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
Preguntes per escrit sobre:
− els objectius pels quals es va obrir l'Oficina d'Exterior de Comerç i Inversions a l'Amèrica Central i perquè té la seu a Panamà
− els mecanismes de prevenció de l'Oficina d'Exterior de Comerç i Inversions a l'Amèrica Central per a evitar operacions
financeres opaques i les relacions amb el despatx d'advocats MossacK Fonseca
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TERRITORI
I MEDI AMBIENT

el garantiment que el director de l'Oficina d'Exterior de Comerç i Inversions a l'Amèrica Central no ha relacionat empreses o
particulars catalans amb empreses amb seu a Panamà amb l'objectiu de fer operacions financeres il·lícites
les actuacions per a assolir els objectius previstos en el Pla de l'energia 2012-2020

Propostes de Resolució sobre:
− el Centre Logístic del Penedès
− el port fluvial de Sant Jaume d'Enveja
− la carretera 152-a al pas per Granollers
− la reparació de les carreteres de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
− les obres de condicionament de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d'Urgell
Sol·licitud de sessió informativa del:
− conseller de Territori i Sostenibilitat per informar sobre l'Informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a la gestió de
l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat
Preguntes per escrit sobre:
− els índexs de puntualitat i les incidències del servei ferroviari de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat, demanant informació
de totes les línies durant els mesos de gener, febrer i març de 2016
− les raons pels quals el sou dels directius d’alguns ens públics supera el topall legal establert
− els tràmits i els estudis fets per a autoritzar la construcció d'una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires i les
actuacions per a solucionar les congestions derivades d’aquesta construcció
− les denúncies presentades i les actes aixecades per infraccions administratives de les normatives de protecció dels animals,
els espais naturals i la biodiversitat
Sol·licitud de compareixença del:
− director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per informar sobre l'Informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a la gestió
de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat
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AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Propostes de Resolució sobre:
− una llei de caça per a Catalunya
− les retallades del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya, presentada amb C’S,
CSP i PP
− el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i el pagament de vedes, presentada amb C’S, CSP i PP
Preguntes per escrit sobre:
− el trasllat de l'Oficina Comarcal del Berguedà del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
− les actuacions en els darrers cinc anys i les accions per a lluitar contra la plaga de l'eruga processionària al Berguedà

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
− l'Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Parc de Salut de Barcelona, any 2011
− l'Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
− l'Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona, any 2013
− l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions
vinculades, 2013

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− treballadors de BIC GRAPHIC
Visites a:
− parc Natural del Montsant

ASSISTÈNCIA
A ACTES

− jornada “Cap a un pacte Nacional per a la Indústria” organitzada per +Indústria
− XV Congrés de la UGT de Catalunya
− jornada sobre el salari mínim i competitivitat, organitzada per PIMEC
− pel tancament d’ERCROS, acte obert a Flix
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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 persones en situació de dependència
Propostes de resolució sobre:
− la Llar Residència Les Roquetes
− el millorament dels contractes programa de serveis socials, presentada conjuntament amb CSP
Preguntes per escrit sobre:
− el nombre de places reconegudes i ocupades a la llar residència Magí Aranda, de Vilanova i la Geltrú
− els recursos de llar residència per a persones amb discapacitat al Garraf

ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
− la construcció de l'Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels barracons provisionals instal·lats
− els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
− la formació pedagògica que acredita el Màster, especialitat de llengua i literatura catalanes i castellanes, i el fet que als
docents formats no els permetin impartir aquesta especialitat en el sistema públic d'ensenyament
− el criteri diferent entre estudiants de batxillerat i estudiants de cicles formatius de grau superior en l'exempció dels preus
públics universitaris per excel·lència acadèmica i la incorporació d’aquesta exempció per als estudiants de cicles formatius
de grau superior en el proper decret que fixi els preus de les universitats públiques
− el nombre d'alumnes amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari matriculats aquest curs per primera vegada a la
universitat
− els ajuntaments i les escoles del Berguedà que han sol·licitat la creació d'un cicle d'educació infantil
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SALUT

Interpel.lació al ple sobre:
− la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al SISCAT
Propostes de resolució sobre:
− l'Hospital de Sabadell
− la supressió de l'ús del formaldehid en els centres sanitaris
− el servei d'urgències de l'Hospital de Sabadell
− els recursos sanitaris a la ciutat de Girona
− l'adequació de l'aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
− la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta de Girona
− l'atenció als afectats per Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
− els recursos humans i materials del servei d'urgències de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell, les mesures per a resoldre el
col· lapse i les propostes dels treballadors
− els motius del retard en l'ingrés dels pacients que són al servei d'urgències de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell
− els alts càrrecs, directius o gerents del Departament de Salut que cobren més que el conseller de Salut
− el procediment de provisió de la plaça de cap de farmàcia de l'Hospital Doctor Josep Trueta
− el nombre de places de formació especialitzada de metges interns residents pel sistema de residència i de formació
especialitzada en radiologia que ofereixen els centres sanitaris
− les mesures per a pal·liar els efectes de la dependència tecnològica i la manca d'inversions en la demanda de places de
radiòlegs
− la previsió d'integrar l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge
− la compatibilització dels càrrecs de directora de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català d'Oncologia
− l'import de les inversions fetes a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
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REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− la SEFAC
− ACENCAS (Centre Català d’Addiccions Socials)
− Consorci Sanitari de Mataró
− Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE)
− UGT del transport sanitari
− projecte dels NOMS
− delegació del Govern de la Catalunya Central
− transport sanitari
− Fundació Edat i Vida
− l’institut el Ter (La Teularia) de Manlleu
− regidors de serveis socials de l’Hospitalet-Vandellòs
− Associació de Familiars d’Afectats d’Alzheimer de Tarragona
Visites a:
− l’Hospital Josep Trueta de Girona
− l’Hospital Parc Taulí

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−

inauguració de les Jornades ASEM (Associació de persones amb malalties neuromusculars)
canvi de president de la Federació de Salut de Catalunya
presentació del Diari de la Sanitat
esmorzar del Fòrum Tribuna amb el President de la Taula del Tercer Sector
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Preguntes per escrit sobre:
− la institució política amb la qual es vol negociar per a la creació d'un estat català independent i la consideració de la Resolució
1/XI, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com un acte fundacional del procés de creació de l'Estat català independent
− el calendari de negociacions amb les institucions espanyoles i europees amb relació al contingut de la Resolució 1/XI, sobre
l'inici del procés polític a Catalunya
− les mesures per a preparar les bases d'una futura constitució catalana i per a iniciar la creació d'un estat català independent
en forma de república
− l'existència d'algun esborrany de redacció articulada de la llei del procés constituent, de la llei de seguretat social catalana i
de la llei d'hisenda pública catalana
− la continuïtat de les relacions amb la jurisdicció espanyola i el compliment de les normes aprovades per les Corts Generals
en matèries de competència estatal
− el calendari de negociacions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat amb relació a la Llei 24/2015, de mesures urgents per
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
− la possibilitat de comprometre's a afirmar que no s’està obligant els càrrecs públics a fer activitats que puguin comportar el
desacatament de la legalitat constitucional

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
− el tractament de la prostitució a la ràdio i la televisió públiques
− la pluralitat de veus a la ràdio i la televisió públiques

GOVERNACIO,
ADMINISTRACIONS
PUBLIQUES,
HABITATGE

Pregunta per escrit sobre:
− els sous dels directius dels ens públics de la Generalitat
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INTERIOR

Pregunta oral al ple sobre:
− la prevenció d'incendis
Sol·licituds de compareixences de:
− Federació de professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL); Sindicat de Policies de Catalunya (SPC); Sindicat
Autònom de Policia (SAP); Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-Cat); Comissions Obreres de
Catalunya (CCOO); Unió General de Treballadors (UGT); Amnistia Internacional Catalunya; Plataforma Stop Laser;
Comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona; Instructor de Tir de la Guàrdia Urbana de Tarragona; Il·lustre
Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB); Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB); Omega Research Foundation, en
relació amb l’elaboració del Pla de treball del Grup de Treball sobre la utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques

JOVENTUT

Preguntes per escrit sobre:
− el nombre d'oficines d'atenció i de punts d'informació als joves, el personal que treballa i els serveis que ofereixen
− el pressupost destinat en el període 2010-2015 als punts d’oficines d’atenció i punts d’informació als joves

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
− Fragmenta Editorial
− Catalunya Laica
− l’Associació de famílies Lesbianes i gais
− el president de la Palestinian Medical Relief Society, amb tots els grups parlamentaris
− l’associació d’afectats antena carrer Sant Fidel de Vic
− l’associació catalana d’empreses del lleure i l’educació i la Cultura (Cellec)
− sindicat UGT de l’Administració de Justícia
− ACAIP
− PAH Girona-Salt
Visites a:
− Centre Penitenciari d’Homes de BCN
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ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−
−
−
−
−
−

conferència sobre "El paper de l'estat espanyol en la migració irregular i l'aplicació de la llei d'asil i de protecció
internacional", dins del Seminari de Drets Humans organitzat per la Universitat Lliure de l'Empordà
acte de l'any Víctor Català
iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Drets Humans (IM-D)
inauguració d’obres vàries i museu de Figuerola del Camp
lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2015
homenatge als assassinats durant la dictadura franquista
manifestació NBxRepública
inauguració de la Plaça de la República
inauguració de la ruta dels Templers a l’Espluga de Francolí
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