Núm. 12
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (28/07/16 fins 27/09/16)

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

Sol·licituds de compareixença:
- del secretari general de la Unió General de Treballadors, secretari general de Comissions, president de Pimec, president de
Foment del Treball, representants de la Federació de Municipis de Catalunya, president de la Taula d'Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, director de Planificació i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, de
catedràtics de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona i professors de la Universitat Pompeu
Fabra, de l’ expresident del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, d’experts de prestigi en protecció social, de
l’ ex-director provincial de l'Institut Nacional de la Seguridad, la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la
presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, de representants de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la
Renda Garantida de Ciutadania, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

ECONOMIA I
HISENDA

Sol·licitud de compareixença:
- del secretari d'Economia perquè informi sobre l'execució del pressupost

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Sol·licitud de compareixença:
- del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital perquè informi sobre el Pacte nacional de les
tecnologies de la informació i la comunicació
- del secretari general de l'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software
d'Entreteniment perquè informi sobre el futur del sector
- del Rector de la Universitat Oberta de Catalunya perquè presenti la memòria i informi sobre les actuacions de la UOC,
presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
- el millorament de l'accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
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Preguntes per escrit sobre:
− els motius i el cost de la destitució del director de l'aeroport de Lleida-Alguaire
− el funcionament, les operacions , la rendibilitat i el compte de pèrdues i guanys de l'aeroport de Lleida-Alguaire

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ
REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Preguntes per escrit sobre:
− la reobertura de les plantes de tractament de purins per cogeneració i les mesures per a impulsar sistemes de tractament
més respectuosos amb el medi ambient
Reunions amb:
− el Rector de la Universitat Rovira i Virgili
− els representants de PIMEC
− els representants dels sindicats UGT i CCOO de Tarragona
− els representants de MUCE , Marc Unitari de la Comunitat Educativa
−

presentació de l’Anuari de la Fundació Jaume Bofill

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

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, en relació amb els infants orfes
Preguntes per escrit sobre:
− els protocols existents per a detectar, prevenir i intervenir en casos d'abusos sexuals o maltractaments a menor
− els temes, objectius fixats, acords presos, i les reformes proposades en les reunions del Comitè Interdepartamental de
Seguiment dels Protocols d'Abusos Sexuals a Menors

Núm. 12

Pàg. 3

INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
(2323(23((23/12/15
−
−
−

el responsable i els criteris de publicació dels continguts al compte de Twitter @aferssocialscat , i la publicació d'una
informació sobre l'assistència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a la manifestació de l'11 de setembre
el nombre d'inspeccions fetes i l’empresa que gestiona el Centre Residencial d'Acció Educativa Petit Príncep, de Santa
Coloma de Gramenet, i les raons de l'obertura d'un expedient administratiu
el nombre d'inspeccions fetes i l’empresa que gestiona el Centre Residencial d'Acció Educativa Pere Quart, de Mataró

Sol·licitud de sessió informativa:
- de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència
Sol·licituds de compareixença:
- de representants de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, l’Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, d'Innovació Ambiental al Servei de la
Societat; la presidenta de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa; la responsable del
Projecte Espigoladors; el director de l'Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya; el director del Parc
de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona; el director de la Fundació Alícia; el director general de Mercabarna; de
representants de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Banc dels Aliments, d'Aliments Solidaris de Sant Boi de
Llobregat, de Càritas Diocesana de Barcelona; el responsable del Projecte Aecoc contra el malbaratament alimentari; el
president del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona; el director de Promic Group; el director
general de Copiral; el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya; representants de
l'Associació de Menjadors Ecològics Escolars, Unió de Pagesos, Gremi d'Hotels de Barcelona, Gremi de Restauració de
Barcelona, Campus de l'Alimentació de Torribera, la Universitat de Barcelona, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya,
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Feedback
de Londres, Last Minute Market Bologna, Healthy Acadia de Maine, Nevera Solidària, Prosalus - Yo no desperdicio, de
l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Teresa de Pallejà, de Fortià, Naturalistes de Girona, Agència d'Ecologia Urbana
Barcelona; Xarxa de Consum Solidari, Veterinaris sense Fronteres, Nutrició sense Fronteres - Aspcat, Creu Roja al Prat de
Llobregat, Caprabo, Mercadona, Supermercats Consum, d'Espai Ambiental, del restaurant Semproniana, l'Escola CETT,
l'Escola Maristes de Lleida, l'empresa Càtering Campos Estela, d'Unilever, Grefacsa, Espai Rural de Gallecs, Bladverd, XimXim, Kopgavà; la subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari, de representants de l'Agència de Residus de
Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del programa d'aprofitament d'aliments de Reus,
amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari
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-

ENSENYAMENT

del president de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials perquè informi de les conclusions de l'informe
sobre dependència presentat el mes de juliol

Propostes de resolució sobre:
- l’inici de les obres de la tercera fase de l'Institut d'Aran, de Viella
la continuïtat del projecte educatiu de l'Escola Nou de Quart , presentada amb C's, CSQP, PP i CUP
Preguntes orals en comissió sobre:
− el comunicat de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès al Govern per a cedir l'Escola Intermunicipal del Penedès a
la Generalitat i la valoració dels anys de gestió local de l'Escola
Preguntes per escrit sobre:
− el nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudicades; les que provenen de famílies en situació de vulnerabilitat; i el
nombre de beneficiaris d'una beca al 50% i al 100%; amb detall del curs 2016-2017 i del curs 2015-2016
− el nombre de centres escolars amb jornada compactada que tenen servei de menjador el curs 2016-2017 i la cobertura de
les necessitats alimentàries dels infants i els adolescents que ho necessitin en períodes no lectius
− les converses entre la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès i el Govern per a canviar la titularitat de l'Escola
Intermunicipal del Penedès
− la data d'inici les obres de la tercera fase de l'Institut d'Aran, de Viella
− la presentació del pla i el calendari de les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Sol·licitud de compareixença:
− del president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i director de l'Escola Itinerant de Música i Dansa Pallars.Rialp,
perquè informi sobre les activitats i la situació de l'Associació i el sector de l'educació musical i la dansa

SALUT

Propostes de resolució sobre:
- la instal·lació de desfibril·ladors a la Regió Sanitària de Tarragona
Preguntes orals en comissió sobre:
- les sospites relatives a sobrecostos en la derivació de pacients a clíniques privades
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Preguntes per escrit sobre:
- l'adjudicació del concurs per a gestionar el servei de teràpia respiratòria, el nombre d'empreses presentades que han fet
rebaixes i l'existència d'ofertes econòmiques temeràries a la baixa
- el nombre de metges i infermers, la mitjana de població atesa; i el nombre de pacients atesos i la mitjana d’espera a les
urgències hospitalàries, en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre; de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, i de Girona; detallant els mesos d’estiu de 2016
- el nombre de metges per especialitats en cadascun dels centres hospitalaris de les regions sanitàries del Camp de Tarragona
i de les Terres de l'Ebre; i de de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran; i de Girona, amb el detall dels mesos d’estiu de 2016, i el
nombre de pacients atesos per metges d'especialitat diferent a la de la seva patologia
- el nombre de llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre; i Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran; i de Girona durant els mesos d'estiu del 2016
- les mesures adoptades per corregir les deficiències del nou model de transport sanitari i les empreses que han incomplert
els plecs de condicions
- la mort d'un jove per peritonitis a l'Hospital d'Igualada el 22 d'agost de 2016
- la publicació d'una foto del conseller de Salut a la manifestació de la Diada al seu compte oficial de Twitter
- l'estat de conservació de les instal·lacions de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona; el tractament de la documentació relativa
als pacients i la presència de caixes de documentació confidencial en una zona d'accés públic
Sol·licituds de compareixença:
- de la directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan, de Reus; catedràtics de la Universitat Complutense
de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Rovira i Virgili; del director de les àrees de drogues i
d'inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament; del secretari de la Junta Nacional de Drogues de l'Uruguai;
de diferents experts de reconegut prestigi; del responsable de les divisions d'impostos i de control del joc, l'alcohol, el tabac
i la marihuana de Colorado (EUA), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
-

de representants de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya perquè exposin les activitats de l'entitat
i el projecte "No puc esperar", presentada per tots els grups parlamentaris
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REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
− els representants de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona
− els representants del Col·legi de Psicòlegs
− els representats de l’Associació de celíacs
− els representants d’APPI (Plataforma por una Atención Psicológica Pública e Integrada)
−
−

visita a l’hospital Josep Trueta
acte de l’Observatori de les dades de salut

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

Propostes de Resolució sobre:
− la contribució de la cooperació catalana a la consolidació de la democràcia a Tunísia
− la situació humanitària al Iemen
− la repressió a Gàmbia
− el bloqueig de la Franja de Gaza, presentada amb CSQP i CUP
− la situació de la població tàmil de Sri Lanka, després de la fi del conflicte bèl·lic, presentada amb JxS i CSQP
− el respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l'exterior, presentada per tots els grups
parlamentaris
Sol·licitud de compareixença:
− de representants de l'associació Le Collectif La Paix au Sri Lanka perquè informin sobre la situació del poble tàmil a Sri Lanka
en el context postconflicte

AFERS
INSTITUCIONALS

Preguntes per escrit sobre:
− el pressupost; els participants; les inversions, programes i les contractacions externes previstes en l'elaboració del Pacte
nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació; i la participació dels grups parlamentaris en la seva elaboració
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−

la incorporació d'una enquesta sobre el debat de la qüestió de confiança al Pla per al 2016 dels estudis electorals del CEO, i
sobre els arguments tècnics que justifiquen la decisió de no fer l'enquesta sobre el debat de política general del 2016

Sol·licitud de compareixença:
− del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern perquè doni compte dels darrers informes que li ha encomanat el Govern
CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
− les dades d'audiència I les perspectives dels canals de la Corporació
Preguntes per escrit sobre:
− el responsable de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació que va decidir no emetre el debat dels candidats a les
eleccions generals del 2016
− la caiguda d'ingressos per publicitat a TV3
− l'evolució dels sous dels directius de la Corporació del 2015 ençà
− la cobertura de l'acte de la Diada que es va celebrar a Sant Boi de Llobregat

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Preguntes per escrit sobre:
− els càrrecs del Govern i directius del sector públic als quals s'ha incrementat el sou durant aquesta legislatura, i els directius
del sector públic amb un sou més elevat que el de conseller de la Generalitat
− el nombre d'habitatges buits que són propietat de bancs al Baix Llobregat
Sol·licituds de compareixença:
− del secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya; l’alcalde del Vendrell; membres del Consell Comarcal del
Garraf i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; i l’alcalde d'Òdena, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
− de la secretària d’Administració i Funció Pública perquè informi sobre la situació dels empleats públics i la recuperació dels
drets suspesos, presentada per tots els grups parlamentaris
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INTERIOR

Propostes de resolució sobre:
- la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
− els instruments, els convenis signats amb entitats, i el manteniment dels acords de col·laboració per a garantir l'atenció i el
suport a les víctimes del terrorisme
− la data en què es va tenir coneixement de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials, les accions dutes a terme per
a garantir-ne la seguretat del col·lectiu, i l’elaboració d’un protocol d'actuació
− els motius, i el nombre de mossos d'esquadra de les demarcacions de Lleida i de Tarragona que es desplacen a l'estiu a
Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda ambulant il·legal, i el garantiment de la seguretat a les demarcacions
de Lleida i Tarragona amb la disminució d'efectius
− les mesures previstes per a la prevenció de robatoris en domicilis a Quart
− el nombre d'agents de patrullatge i la ràtio de mossos d'esquadra per habitant, i els motius de la supressió de les unitats de
trànsit destinades a Mataró; Móra d'Ebre; Montblanc; Sant Feliu de Guíxols; Olot i Igualada
Sol·licitud de sessió informativa:
- de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília
Sol·licitud de compareixença:
- del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i del director general de la Policia, sobre el desmantellament
d'una xarxa de pedofília

JOVENTUT

Sol·licitud de sessió informativa:
- de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les polítiques d'habitatge
dirigides als joves
Sol·licitud de compareixença:
− dels representants d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya perquè presentin l'informe sobre les
dificultats d'accés de la gent jove a l'habitatge
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JUSTÍCIA

Proposta de creació d’un grup de treball sobre el règim d'aïllament dels departaments especials de règim tancat, presentada per
tots els grups parlamentaris

SÍNDIC DE
GREUGES

Sol·licitud de compareixença:
- del Síndic de Greuges perquè informi sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
− els representants de la xarxa Asil
− una delegació de periodistes francesos, organitzat per Diplocat

ASSISTÈNCIA
A ACTES

−
−
−
−
−

assemblea del moviment democràtic de dones
homenatge a Salvador Allende
ofrena floral amb motiu de la Diada
assemblea general d’UCFR (Units contra el feixisme i el racisme)
sortida de la flotilla de dones rumb a Gaza

