Núm. 11
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (02/07/16 fins 27/07/16)

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

Pregunta oral al ple sobre:
− l'empresa Nylstar, de Blanes
Preguntes orals en comissió sobre:
− el reforç de la inspecció laboral per a garantir el compliment de les condicions laborals
− el desenvolupament de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball
− el reforç del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d'ocupació
− el nombre de factors d'ocupabilitat; d'itineraris personalitzats d'inserció i d’accions de formació, d'acreditacions i certificats
de professionalitat que ha emès el Servei Públic d’Ocupació en el període 2012-2016
− el nombre de participants en accions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que han estat inserits laboralment en el
període 2012-2016 i els contactes amb empreses per a inserir desocupats.
− les transferències per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha rebut de l'Estat i del Fons
social europeu en el període 2010-2016
− els convenis i els contractes programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del
sistema d'ocupació
− els mecanismes de coordinació entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya
− el nombre de persones amb discapacitat que hi ha als centres especials de treball i les que estan en llista d'espera
− les mesures adoptades per a garantir l'accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per
mitjà dels centres especials de treball
Preguntes per escrit sobre:
− les accions dutes a terme per a salvar els llocs de treball de l'empresa Nylstar, de Blanes, el seguiment de la situació dels
treballadors i les gestions fetes amb la direcció
− els ajuts de l'Institut Català de Finances a l'empresa Nylstar, de Blanes
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−

les reunions mantingudes amb els representants dels treballadors d'Ercros per a copsar la situació de l'empresa i trobar-hi
solucions; les possibles solucions trobades amb els treballadors i amb l’empresa, i les mesures per a continuar fent el
seguiment de la situació d'Ercros
les reunions mantingudes amb els representants dels treballadors de Bic Graphic per a copsar la situació de l'empresa i
trobar-hi solucions; les possibles solucions trobades amb els treballadors i amb l’empresa; i les mesures per a continuar fent
el seguiment de la situació de Bic Graphic

Sol·licituds de compareixença:
− de la directora general de la Inspecció de Treball perquè expliqui el Pla d'inspecció de treball a Catalunya
− del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball perquè expliqui els acords assolits després de la vaga de
tècnics de contractes i autònoms de Movistar
− del vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya perquè expliqui els eixos de treball i la situació de les
relacions laborals
− de la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació perquè expliqui les polítiques actives d'ocupació
− d'un responsable del Centre de Formació Professional d'Automoció de Catalunya perquè expliqui el funcionament i la
composició d'aquest centre
− de la subdirectora general d'Ocupació en la Diversitat perquè expliqui la situació dels centres especials de treball
− de representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental perquè exposin els resultats de
l'informe sobre la salut mental, presentada conjuntament amb tots els grups

ECONOMIA I
HISENDA

Sol·licituds de compareixença:
− d’una representació dels treballadors de les oficines liquidadores per exposar les funcions que desenvolupen, presentada
conjuntament amb tots els grups
− de la subdirectora general d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit; del president de la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya; del president de l'Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya; d'una representació d'Unió de Pagesos; d'una
representació de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya; del president de la Plataforma d'Afectats de la
Cooperativa Agrícola de Cambrils; d'una representació de les cooperatives arrossaires de les Terres de l'Ebre amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de
les cooperatives
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EMPRESA I
CONEIXEMENT

Interpel·lació i Moció al Ple sobre:
− la política energètica
Interpel·lació al Ple sobre:
− les universitats
Preguntes per escrit sobre:
− l'habilitació d'un punt d'atenció als afectats pels retards i les cancel·lacions de vols de Vueling; els contactes amb l'Agència
de Seguretat Aèria per a demanar explicacions pels retards i les cancel·lacions de vols; l'inici d'un procediment administratiu
per a aclarir la situació; els mecanismes posats perquè els usuaris puguin presentar queixes i reclamacions
Sol·licituds de compareixença:
− del conseller de Territori i Sostenibilitat i del conseller d’Empresa i Coneixement per explicar les gestions fetes amb Vueling
arran dels problemes causats per aquesta companyia a l'aeroport de Barcelona – el Prat
− de la directora de l'Agència Catalana del Consum perquè expliqui les gestions fetes amb Vueling pels problemes produïts a
l'aeroport de Barcelona - el Prat
− del secretari d'Universitats i Recerca perquè informi sobre la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs
2016-2017

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Sol·licitud de compareixença:
− d'una representació de l'Estratègia Catalana Residu Zero i d'una representació de Retorna, perquè expliquin el fonament i la
conveniència d'una llei de prevenció dels residus i per a l'ús eficient dels recursos, presentada conjuntament amb tots els
grups

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Sol·licitud de compareixença:
− del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) perquè expliqui les activitats del Consell en el
darrer any, presentada conjuntament amb tots els grups
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SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
− el Compte General de la Generalitat de Catalunya, 2013
− l’informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
− l’informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, 2013
− l’informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
− l’informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al 2010-2013

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
− el rector de la Universitat de Girona
− representants de la Unió General de Treballadors de Girona

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

AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Debat en el Ple de la Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari
Esmena amb text alternatiu a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, presentada amb CSQP
Preguntes per escrit sobre:
− les persones diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta o malaltia mental ingressades en
residències especialitzades i les que estan en llista d'espera; i la creació prevista de noves places
Sol·licitud de compareixença:
− de representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya perquè exposin els
resultats de l'informe sobre la salut mental, presentada conjuntament amb tots els grups
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ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
− el decret de plantilles i provisió de places docents
− les biblioteques escolars en centres d’educació, presentada amb C’s, CSQP, PP, CUP
Preguntes per escrit sobre:
− la posada en marxa de programes de formació per als professionals que treballen amb menors sobre l'aplicació dels
protocols d'actuació en casos d'abusos sexuals i maltractaments; les actuacions previstes per a garantir el compliment i que
les escoles informin dels casos d'abusos o maltractaments
− les mesures adoptades contra l'Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, per no haver seguit el principi d'interès
superior de l'infant i la possible retirada del concert a l'Escola; la previsió d'exercir l'acusació popular en el procés judicial; i
les mesures adoptades per a saber si altres afectats per abusos sexuals a l'Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona,
havien rebut assessorament i assistència
− el calendari previst per a atorgar els mitjans i la dotació econòmica a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a crear una
oficina municipal d'escolarització
Sol·licitud de compareixença:
− d'una representació del Grup Bibliomèdia perquè presenti propostes per a activar les biblioteques dels centres educatius,
presentada conjuntament amb tots els grups

SALUT

Pregunta oral al ple sobre:
− l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Propostes de resolució sobre:
− l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques
− l’alletament matern, presentada conjuntament amb tots els grups
Preguntes per escrit sobre:
− l'evolució del nombre de llits hospitalaris i de sales d'operacions operatives, així com del nombre de professionals sanitaris,
en data de l'1 de gener; en període d’estiu; i en data de l'1 d'octubre dels anys 2010 al 2016, en nombre total i desglossat
per regions sanitàries i centres
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l'evolució de l'horari d'atenció dels centres d'atenció primària en data de l'1 de gener; en el període d’estiu; i en data de l’1
d’octubre dels anys 2010 al 2016, en nombre total i desglossat per regions sanitàries i centres

Sol·licituds de compareixença:
− del conseller de Salut per les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l'Hospital Duran i Reynals, de
l'Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia,
− de representants del Comitè 1r de Desembre perquè informin sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH i
contra l'estigma relacionat, presentada amb C’S, CSQP, PP i CUP

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Preguntes per escrit sobre:
− la raó per la qual el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya no actualitza el seu web des del 28 de juliol de 2015;
l’actualització i la previsió de substituir el web
− la raó de les entrades al web del Sindicat de Policies de Catalunya des d'una adreça IP vinculada al Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya
Sol·licitud de compareixença:
− del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) perquè informi sobre les informacions
aparegudes amb relació a l'atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l'octubre del 2013

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Interpel·lació al Ple sobre:
− l'audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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Proposta de resolució sobre:
GOVERNACIÓ,
− el calendari de pagament del deute a les entitats locals
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE
Pregunta oral al ple sobre:
IGUALTAT DE LES
− les polítiques d’igualtat
PERSONES

INTERIOR

Proposta de conclusions al treball efectuat pel Grup de Treball sobre la utilització per la policia de pistoles elèctriques
Preguntes per escrit sobre:
− la fuita que va tenir lloc al polígon Petroquímic Nord, de Tarragona, el 27 de juny de 2016; els mecanismes que es van
activar; les conseqüències per als treballadors i per a la població
Sol·licitud de compareixença:
− del director general de la Policia per les informacions aparegudes amb relació a l'atac al web del Sindicat de Policies de
Catalunya de l'octubre del 2013

JOVENTUT

Preguntes per escrit sobre:
− el pressupost i el nombre de publicacions de l'Observatori Català de la Joventut del 2010 ençà
− l'evolució del nombre d'activitats formatives de la Direcció General de Joventut del 2010 ençà
− la creació d'una oficina de mobilitat laboral per tal d’afavorir el retorn de la gent jove que ha emigrat forçosament
− el nombre de joves que han sol·licitat d'inscriure's a la Garantia Juvenil; els que estan pendents de fer-ho i el retard mitjà a
l'hora de facilitar als joves inscrits una oferta de treball o de formació
− els recursos del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que es destinen a gestionar la Garantia Juvenil; el nombre de joves
que s'han inscrit els anys 2014, 2015 i 2016
− les oficines joves i els punts d'informació joves ; el pressupost destinat i els serveis que s’ofereixen
− l'evolució de les pernoctacions a la xarxa d'albergs i de les activitats de lleure del 2010 ençà
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JUSTÍCIA

Sol·licituds de compareixença:
− del director de l'Agència Catalana de la Joventut perquè expliqui els eixos d'actuació de l'Agència
− d'una representació del Grup de Treball sobre Ocupació Juvenil del Consell Català de Relacions Laborals perquè expliqui la
tasca i el pla de treball
− del responsable del Programa de garantia juvenil perquè expliqui la situació d'aquest programa
− del director general de l'Observatori Català de la Joventut perquè informi sobre la tasca de l'Observatori; del director de
l'Informe sobre la situació laboral dels joves, de l'Observatori Català de la Joventut, perquè presenti les conclusions d'aquest
informe
− del director de l'informe "La participació cultural de la joventut catalana, 2001-2015” perquè presenti les conclusions
d'aquest informe
− d'una representació dels autors de l'informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya", de la Fundació
Pere Tarrés i la Federació de Salut Mental de Catalunya perquè presentin les conclusions d'aquest informe
Propostes de resolució sobre:
− la justícia juvenil al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre
− la persecució dels crims del franquisme, presentada amb JxS, CSP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
− la fuga d'un intern del Centre Penitenciari Puig de les Basses el 6 de juliol de 2016

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−

concentració per un Sàhara Lliure
acte d’homenatge als diputats i treballadors que foren víctimes del règim franquista

