Núm. 8
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (20/04/16 fins 09/05/16)

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

Moció al Ple sobre:
− la qualitat de l'ocupació
Propostes de Resolució sobre:
− la contractació de falsos autònoms
− la situació dels treballadors de BIC Graphic
Preguntes per escrit sobre:
− el cost de creació del Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell, la composició de la direcció, la
presència sindical, i el nombre d'alumnes del curs 2015-2016
− les mesures previstes per l'acomiadament per absentisme d'un treballador de l'empresa Ficosa, i la participació accionarial
del Govern a l’empresa
− la situació de l'empresa BIC Graphic, les gestions fetes amb la direcció, i el seguiment de la situació dels treballadors
− les accions previstes per evitar els acomiadaments de l'empresa ERCROS de Flix, les gestions fetes amb la direcció i el
seguiment de la situació dels treballadors
Sol·licitud de compareixença:
− del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals perquè informi de les mesures en casos d'acomiadament o tancament
empresarial

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Interpel·lació i Moció al Ple sobre:
− la qualitat de l'aire

Núm. 8

Pàg. 2

INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
(2323(23((23/12/15
Propostes de Resolució sobre:
− el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres de l'Ebre
− el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal d'Empordà
− la construcció d'un col·lector a la Bisbal d'Empordà
− la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
− la carretera B-500 i la necessitat de desviar el trànsit fora del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles
Sol·licitud de compareixença:
− de la directora general de Qualitat Ambiental perquè informi de les accions per a mitigar la contaminació de l'aire
a l'àrea de Barcelona
− del gerent del Consorci per a la gestió d’aigües de Catalunya; del gerent de l’Asociación Española de operadores públicos
de abastecimiento y saneamiento; representants d’UGT Catalunya i CCOO Catalunya; en relació amb la Proposició de llei
sobre la gestió directa de l’ATLL
Preguntes per escrit sobre:
− l'estat de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell i les actuacions previstes arran de l'augment del nombre
d'accidents
− el calendari del desdoblament del tram Masquefa-Martorell i de les variants de Piera i Vallbona d'Anoia de la carretera
B-224 entre Capellades i Martorell
− les obres de la carretera C-26 en el tram entre Cercs i Borredà
− el millorament de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys
− els ajuts concedits per a preservar i millorar les colònies industrials del Berguedà en el període 2011-2015, i les accions
per a preservar les colònies
− el garantiment de la qualitat de l'aigua de la urbanització Residencial Park, de Maçanet de la Selva
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AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Proposta de Resolució sobre:
− el sector cunícola, presentada conjuntament amb C’S, CSP i PP

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants:
− de l’empresa Nitricomax
− de la Federació d’Hosteleria de la UGT a Girona
− de la Facultat d’Economia i Empresa de l’UAB
− del comitè de treballadors de Loteria de Catalunya
− de PORCAT, Associació catalana de productors de porcí
− de la Unió de Pagesos de Girona
− del comitè de Treballadors de Delphi
− del comitè de treballadors de General Electric
− de Cooperatives de Treball de Catalunya
− de la Unió de pagesos d’Osona

Sol·licitud de compareixença:
− del director general de Polítiques de Muntanya perquè expliqui els objectius i les actuacions per a aquesta legislatura

Visites:
− a la planta de purins amb el sistema de biogàs

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−

manifestació del Primer de maig
assemblea de Cooperatives de Treball
manifestació a favor del Soterrament del tren a Montcada
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2on Eix: Una Agenda per la Igualtat: garantir els serveis públics
i els drets de ciutadania
AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Propostes de resolució sobre:
− l'elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
− el concert de les places de la residència per a gent gran de Batea, presentada conjuntament amb C’s, CSP i PP
Preguntes per escrit sobre:
− la situació de tutela i els recursos residencials i assistencials que reben els menors addictes a la cola que estan als barris
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, de Barcelona
− el nombre de places de centres residencials d'educació intensiva de la Generalitat i el nombre de menors que han passat
d’un centre residencial d’acció educativa a un d’educació intensiva
− el nombre de places públiques de residència per a gent gran a Terrassa, i el nivell d’ocupació
− el projecte de construcció d'una residència per a gent gran al barri de Sant Pere Nord, i al barri de Ca n’Anglada de Terrassa
− els terminis perquè la residència Torre Mossèn Homs, de Terrassa tingui totes les plantes en funcionament
− el nombre de places concertades de les residències per a la gent gran de Sant Vicenç dels Horts
− els recursos econòmics i residencials destinats a l'atenció de dones víctimes de violència de gènere en el període
2013-2015; i les sol·licituds de dones víctimes de violència de gènere per a l'accés a habitatges en el període 2013-2015, el
nombre d’habitatges adjudicats i la derivació de les sol·licituds denegades
− el nombre d'habitatges destinats per les entitats socials i per l'Agència d'Habitatge de Catalunya a l'atenció de dones
víctimes de violència de gènere del 2013 ençà i el pressupost destinat
Sol·licitud de compareixença:
− de representats de l’Observatori de la Creu Roja de Catalunya perquè presentin l’informe sobre les persones immigrades en
situació vulnerable, presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris
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ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
−
−
−
−
−
−

la construcció de l'Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
les obres de remodelació, ampliació i millores (RAM) als centres escolars de Catalunya
la construcció de l'Institut Bruguers, de Gavà
la transformació de l'Escola Gavà Mar en institut escola
la revisió dels criteris de concessió dels ajuts individuals per al servei de menjador
la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, i la seva transformació en institut escola, presentada conjuntament
amb C’s, CSP, PP i CUP

Preguntes per escrit sobre:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

els concerts amb centres escolars de Barcelona suprimits en el període 2010-2016, i els que té previst de suprimir el curs
2016-2017
les actuacions per a evitar l'ús d'aules prefabricades als centres escolars de Barcelona
la posada en funcionament de l'Institut Viladomat i de l'Institut Maria Espinalt, de Barcelona
la posada en funcionament de l'Escola Can Fabra, de Barcelona
les actuacions per a solucionar els problemes d'espai dels centres de Barcelona que han incrementat els grups escolars
els ajuts destinats a remodelar, ampliar i millorar els equipaments escolars del Berguedà en el període 2012-2015
els centres escolars que apliquen el pla pilot d'implantació del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals i d'entorns
desfavorits, el nombre d’alumnes que es beneficien i els centres als que s’estendrà
el garantiment de l'accés equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït, i els ajuts per a garantir als
alumnes de nuclis de població allunyats i zones rurals hi puguin accedir
la implantació del sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública, i els imports que
aportaran les administracions
els projectes educatius dels centres escolars
la vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu dels centres escolars, el calendari relatiu a la convocatòria
d'oposicions per a proveir places i la previsió de convocar oposicions el 2016
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Sol·licitud de compareixença:
− de representats de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura perquè informin sobre la situació dels
menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat
− de representants de la Plataforma Volem Signar i Escoltar perquè informin sobre la situació dels alumnes sords, presentada
conjuntament amb C’s, CSP, PP i CUP

INFÀNCIA

Propostes de resolució sobre:
− la presència de menors en situació de desemparament a Barcelona
Sol·licitud de compareixença:
− del president del Congreso Mundial de la Infancia perquè informi sobre la infància en situacions de risc i violència

SALUT

Moció al Ple sobre:
− la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat
Propostes de resolució sobre:
− l'atenció primària i continuada a les Terres de l'Ebre
− l’habilitació de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, presentada conjuntament amb C’s, CSP i PP
− l’atenció als afectats per la Talidomida, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
− la integració de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge a l'Institut Català de la Salut, i la facturació de l'Institut de Diagnòstic
per la Imatge el 2015
− el nombre de casos de canvi de cobertura per a proves diagnòstiques en el període 2010-2015

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants:
− de FEFOC, fundación contra el càncer
− d’USTEC, Unió de sindicats de treballadors de l’ensenyament de Catalunya
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ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−
−
−

de l’Associació Dret a morir dignament
d’UGT. Formació professional
de CCOO. Formació professional
d’ensenyaments artístics
del Consorci de Salut i Social de Catalunya
d’iniciativa Escola Nova

−
−

debat Instituts públics de Vilafranca del Penedès
Fòrum Social Pere Tarrés

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

Pregunta oral al pel sobre:
− el risc de desprestigi de determinats organismes i institucions

AFERS
INSTITUCIONALS

Proposta de Resolució:
− de sensibilització a la ciutadania sobre la Reforma Horària, presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris

CULTURA

Proposta de Resolució sobre:
− el mecenatge cultural

Proposta de creació d’un Intergrup parlamentari per Palestina, presentada per tots els grups parlamentaris
Proposta de creació d’un Intergrup parlamentari sobre els Drets Col·lectius dels Pobles, presentada per tots els grups
parlamentaris
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Preguntes per escrit sobre :
− la concessió d'una subvenció a la col·lecció de cromos "Temps d'herois"
− les subvencions atorgades per a editar col·leccions de cromos en català del 2011 al 2016, i la línia de subvencions existent
− l'abast de la sentència que anul·la la llicència concedida per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Nowa Reggae, i
sobre la regulació dels festivals de música

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual
Preguntes per escrit sobre:
− la relació contractual d'Empar Moliner amb la Corporació o amb empreses de producció audiovisual contractades, la
periodicitat de les seves col·laboracions i les percepcions econòmiques que ha rebut

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS Sol·licitud de compareixença:
− del professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona; del catedràtic de dret constitucional
PÚBLIQUES,
de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats
HABITATGE
i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Preguntes per escrit sobre:
− la raó per la qual els homes ocupen més càrrecs que les dones en òrgans superiors i alts càrrecs de les administracions
públiques
− la raó per la qual les dones ocupen el doble de llocs de treball interins o laborals de les administracions públiques
que els homes
− les actuacions per a evitar la discriminació de les dones en les administracions públiques

INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
− la dotació de personal i de vehicles de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga
− l'increment de col·lectius d'estètica feixista al Vallès Occidental, els recursos per a fer-hi front i l'existència
d'un dispositiu especial dels Mossos d'Esquadra per a actuar
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JUSTÍCIA

Sol·licitud de compareixença:
− del catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili; del president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants:
− del col·lectiu del Consorci per a la Normalització Lingüística
− de la comunitat armènia sobre el conflicte Nagorno-Karabaj
− president de la Paz Colectiva en Sri Lanka
− del col·lectiu de productors PROA
− de treballadors de la cultura de la UGT
− del Consell Català de Foment de la Pau
− de la comunitat hondurenya a Catalunya, junt amb la filla de Berta Cáceres
− d’Òmnium

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−
−
−
−
−

jornades Desmuntant l’Europa fortalesa: És possible una altra política d’asil i migracions?
jornada sobre mecenatge cultural. El cas francès.
participació a la Lectura textos de Ramon Llull amb motiu de la Diada de Sant Jordi
lliurament de les Creus de Sant Jordi 2016
jornada Catalunya aconfessional o laica?. La regulació jurídica del fet religiós i les diverses confessions, organitzat
per la Fundació Claret
manifestació contra el feixisme
Jornada Els reptes actuals dels drets humans, organitzada per IOI-Síndic de Greuge
fòrum econòmic i social, organitzat per l’ajuntament de Manlleu

