Núm. 9
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (10/05/16 fins 30/05/16)

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

Pregunta oral al Ple sobre:
 Les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector càrnic d'Osona
Proposta de resolució sobre:
 Les fórmules de col·laboració amb el Govern d'Andorra per canalitzar les ofertes de treball a través del Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC)
Preguntes per escrit sobre:
 Els alts càrrecs i el personal eventual del Govern de la desena legislatura que mantenen una vinculació laboral amb el
Govern actual

ECONOMIA I
HISENDA

Preguntes per escrit i preguntes per respondre oralment sobre:
 les funcions que les oficines liquidadores dels registradors de la propietat compleixen pel compte de l'Agència Tributària de
Catalunya
 la denúncia del conveni amb les oficines liquidadores dels registradors de la propietat
 el garantiment dels resultats recaptatoris en el cas que l'Agència Tributària de Catalunya assumeixi les funcions de les
oficines liquidadores dels registradors de la propietat
Sol·licitud de compareixença:
 Del Sr. Lluís Salvadó. Secretari Hisenda. Per tal que exposi la voluntat del Govern en relació a tasques i funcions que
desenvolupen les oficines liquidadores dels registradors de la propietat

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Proposta de resolució sobre:
 Per un pacte Nacional per a la Indústria
Preguntes per escrit sobre:
 El Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) de la Generalitat
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La flama produïda a una de les torxes del polígon químic nord de Tarragona el 23 de maig de 2016

Sol·licitud compareixença:
 Sra. Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental; del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial; del
Director general de Protecció Civil; del Director del complex industrial de Repsol a Tarragona i del Director de Dow
Chemical Iberica a Tarragona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement, perquè donin explicacions sobre l’accident
succeït a la Planta de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Pregunta oral al Ple sobre:
 La carretera C-31 al seu pas per Badalona
Proposta de resolució sobre:
 El soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu de Llobregat
Sol·licitud de compareixença:
 De diverses associacions, sindicats, organismes, federacions i professionals amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
Sol·licitud d'una còpia:
 De l'expedient sancionador a la concessionària d'Aigües Ter Llobregat

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

Interpel·lació al Ple sobre:
 les polítiques per a la gent gran

ENSENYAMENT

Moció al Ple sobre:
 El desplegament de la llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
Interpel·lació al Ple sobre:
 El desplegament de la llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
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Pregunta oral al Ple:
 El Consorci per a la normalització lingüística
Propostes de resolució sobre:
 La supressió d’una classe de P3 pel proper curs a l’escola Rosa Oriol al municipi de Lliçà d'Amunt
 La incidència dels deures escolars en els estudiants
Preguntes per escrit sobre:
 Els Centres residencials d'acció educativa (CRAE) i Centres residencials d'educació intensiva (CREI)
 El motiu de la supressió d’una classe de P3 pel proper curs a l’escola Rosa Oriol al municipi de Lliçà d'Amunt

INFÀNCIA

Proposta de resolució sobre:
 La cobertura de l'atenció bucodental i oftalmològica integral per als infants i adolescents
Preguntes per escrit sobre:
 El nombre d'infants i adolescents que es troben al domicili familiar amb proposta d'ingrés en un centre residencial

SALUT

Propostes de resolució sobre:
 Les mesures per reduir riscos en les exploracions radiològiques


Les polítiques públiques per fer front l'epidèmia del VIH a Catalunya

Preguntes per escrit sobre:
 El nombre de casos detectats de menors afectats per enterovirus el 2016, la data d’inici sobre les mesures preses, el
nombre de menors ingressats en hospitals, els mecanismes d’informació dels afectats i quant temps d’espera hi ha als
serveis de pediatria
 El nombre de casos de parotiditis detectats en joves vacunats entre el 1994 i el 1996 amb dosis no prou efectives; el nombre
de consultes rebudes amb relació als brots de parotiditis i l'adequació de la política de prevenció en salut pública i
comunicació als ciutadans
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Sol·licitud compareixences:
 Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tarragona. Informar sobre l'activitat de l'entitat i el projecte "punt de
trobada"
 Del conseller de Salut per tal que expliqui l’actuació del Govern davant el brot d'enterovirus

REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions:
 De constitució de la comissió de Seguiment de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
 Amb la Plataforma Fibromiàlgia
 Amb el grup No més negligències mèdiques
 Amb Marea Blanca
 Amb l’AMPA del’ Escola Mar Nova de Premià de Mar
 Amb els responsables de Formació Professional de CCOO
 Amb els membres de l’Escola Nova 21
 Amb la CEPVOC (Coordinadora Ensenyament Públic Vallès Occidental)
 Amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
 Amb l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia








Assistència Jornada Informativa sobre la Directiva Europea
Participació a la taula rodona informativa sobre infermeria a CCOO
Assistència a la presa de possessió de la junta del col·legi de Farmacèutics
Assistència a l’acte del 23è Memorial Internacional de la Sida a Barcelona organitzat per l'associació Projecte dels Noms
VII Edició Premi Esperança organitzat per la Comunitat Palestina de Catalunya
Acte institucional al Parlament dia contra l’Homofòbia
Assistència a la I Jornada Alfons Banda. Taula rodona: Tres campanyes per al control i l’abolició de les armes acte organitzat
per FundiPau

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
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ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIÓ.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA
CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats:
 La Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets
i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil o la dictadura, i altres normes,
a fi de declarar la nul·litat de les sentències dictades per causes polítiques pel règim franquista, i la responsabilitat del règim
franquista en la deportació dels republicans espanyols a camps de concentració del règim nazi
Preguntes a respondre oralment davant la comissió sobre:
 La pluralitat en els canals de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 La pluralitat en les emissores de ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Interpel·lació al Ple sobre:
GOVERNACIÓ,
 El món local
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I
Proposta de resolució sobre:
HABITATGE
 El deute pendent amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany

INTERIOR

Propostes de resolució sobre:
 La segona activitat de Mossos, policies locals i Bombers
Preguntes per escrit sobre:
 El plec del contracte de mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments dels darrers cinc
anys
 La construcció noves comissaries Mossos d'Esquadra a Catalunya
 La previsió de construir una comissaria a Torredembarra
 Les zones territorials de bombers i dotacions de bombers per incendis químics
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JUSTÍCIA

Proposta de resolució sobre:
 La seu judicial de Tortosa
 La creació del Registre de Parelles de fet
 La creació d'un protocol per a la pràctica d'analítiques als interns dels centres penitenciaris
Sol·licitud de compareixences:
 Sr. Sergi Marí Pons Coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Per tal d'aprofundir en la custòdia de territori des d'un punt
de vista ambiental i de conservació de la biodiversitat
 Sra. Pilar Heras i Trias, directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre les línies d'actuació de la Direcció General

REUNIONS DE
TREBALL
ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
 La Plataforma contra el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP)
 L’Assemblea Social de l’Esquerra de Catalunya




Acte de l’Amical de Mauthausen i altres camps
Assistència a la roda de Premsa Comissió de la Dignitat
Acte d’homenatge per commemorar els 25 anys de l'atemptat d'ETA organitzat per l'Ajuntament de Vic i l'Associació
Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT)

