Núm. 13
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (28/09/16 fins 21/10/16)

1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
Propostes de resolució al Debat d’orientació política general del Govern (s’adjunten)

ECONOMIA I
HISENDA

Interpel·lació i Moció al Ple sobre:
- la política fiscal

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Sol·licitud de compareixença:
- de la secretària d'Administració i Funció Pública perquè informi sobre els treballadors de les oficines liquidadores dels
registradors de la propietat, presentada per tots els grups parlamentaris
Moció al Ple sobre:
- les universitats
Sol·licituds de compareixença:
- del rector de la Universitat Rovira i Virgili perquè presenti l'informe anual sobre les activitats de docència, recerca i tercera
missió de la Universitat, presentada per tots els grups parlamentaris
- del rector de la Universitat de Vic perquè exposi les activitats de la Universitat, presentada per tots els grups parlamentaris

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Proposta de Resolució sobre:
- les infraestructures viàries a Molins de Rei, presentada amb JxS
Preguntes per escrit sobre:
- les dotacions pressupostàries per arreglar l'esllavissada a la carretera C-17 el 3 d'octubre passat; les millores de sanejament
al pas per Tagamanent; les actuacions de millorament al tram entre Tona i Granollers; el millorament del ferm i el paviment
entre els punts quilomètrics 43 i 44 al pas pel Congost; les mesures correctores de velocitat previstes en el tram entre
Centelles i Aiguafreda; i les mesures previstes per a millorar el grau de satisfacció dels usuaris amb la carretera C-17
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-

el compliment del Pla d'accessibilitat de Rodalies de Catalunya en data de l'1 de novembre de 2016; el nombre de combois i
estacions del servei de tren de rodalia adaptats per a persones amb discapacitat, amb especificació de cada línia, i els que
estan previstos d’introduir el 2016; les queixes o denúncies relacionades amb l'accessibilitat que ha rebut el Departament
de Territori i Sostenibilitat del 2013 al 2015

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
- l’informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- l’informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent
al 2010, 2011 i 2012
- l’informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no
administratives de la Generalitat de Catalunya, anys 2011 i 2012
- l’informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, anys 2012 i 2013

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
- els representants de PIMEC-Comerç

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

Pregunta oral al ple sobre:
− les beques menjador
Propostes de resolució sobre:
- la creació d'un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central (SSC)
- el transport escolar a l'Escola Joan Maragall de Rubí, presentada amb CSQP
- l'escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca, presentada amb C’S, CSQP, PP i CUP
- l'antena de telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat, presentada per tots els grups parlamentaris
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Preguntes per escrit sobre:
- el moment en què es van conèixer els antecedents penals del professor denunciat per abusos sexuals a un menor i que fins
al març d’enguany ha estat exercint de professor a una escola de Mollet del Vallès; les actuacions i mesures posteriors; la
comunicació a la direcció del centre, l'equip docent i els pares d'alumnes; i si la Generalitat es personarà com a acusació
particular

SALUT

-

la legislació en matèria d'escola inclusiva, la normativa que regula el funcionament de les unitats de suport a l'educació
especial; els serveis i els drets dels alumnes; l'orientació a les famílies; la ràtio d'alumnes per unitat; l'evolució del nombre
d'infants amb necessitats educatives especials del 2005 ençà i els que han acabat l'educació secundària obligatòria el 2016;
el nombre d'alumnes que no tenen plaça en una unitat de suport a l'educació especial o en un centre d'educació especial;
els centres educatius que tenen unitats de suport a l'educació especial de primària i de secundària; i els que no tenen; la
previsió d'augment de centres que imparteixen programes de formació i inserció adaptats per a alumnes d'educació
especial a batxillerat, graus professionals i estudis universitaris els propers cinc anys; el pressupost destinat a desenvolupar
programes de formació i inserció adaptats per a alumnes d'educació especial

-

el motiu pel qual Santa Coloma de Gramenet no té cap centre de formació i inserció adaptat; la previsió de construir un
centre educatiu de formació i inserció adaptat i un centre educatiu de cicle formatiu de grau mitjà adaptat

Sol·licitud de compareixença:
- de representants de la Federació Veus perquè expliquin el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències
internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
- el motiu pel qual no s'ha executat un pla de viabilitat a l'Hospital Sant Joan de Reus; el coneixement i l'aval per part del
Servei Català de la Salut de la descapitalització de l'empresa municipal GECOHSA per a garantir la viabilitat de l'Hospital; i la
conveniència que l'Hospital utilitzi diners provinents de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
- els motius del tancament de la planta de pediatria i maternoinfantil de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida; la informació
donada al personal sanitari; el trasllat de les parteres i els nadons; el nombre d'habitacions i llits que no s'han pogut utilitzar;
les queixes rebudes i la data de la reobertura de la planta
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REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
- els representants de MUCE-marc unitari de la comunitat educativa
- els representants de l’hospital de Vic
- els representants d’UGT de l’hospital de Manlleu
- els representants de l’observatori contra l’homofòbia
- Participació a la Jornada “12 fronts, 12 mesos després: les desigualtats augmenten”, organitzada per la plataforma Pobresa
Zero; i assistència a la presentació de les resolucions de la jornada

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

Propostes de Resolució sobre:
- les esterilitzacions forçades al Perú
- la reactivació dels mecanismes bilaterals de relació entre l'Estat i la Generalitat
- la situació del moviment LGTBI i les persones amb VIH/sida a Hondures
- la fi del conflicte armat a Colòmbia, presentada amb JxS, CSQP i CUP

AFERS
INSTITUCIONALS

Propostes de Resolució sobre:
- la represa del desplegament estatutari i la recuperació dels aspectes de l'Estatut afectats per la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010
- la defensa del marc competencial de la Generalitat de Catalunya
Propostes de Resolució sobre:
- el reconeixement del plurilingüisme a l'Estat espanyol
- l'emplaçament de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça
- la creació de la targeta T-Cultura per a joves

CULTURA

Preguntes per escrit sobre:
- el pressupost i els actes previstos per commemorar l’Any Víctor Català
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CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Moció al Ple sobre:
- l'audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes orals en comissió sobre:
- el contracte programa i les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes per escrit sobre:
− el nombre d'habitatges buits de grans propietaris al Vallès Oriental
− el nombre d'habitatges buits pendents d'adjudicar, amb especificació de totes les comarques de Catalunya

INTERIOR

Sol·licitud de compareixença:
- del fiscal de sala coordinador de seguretat viària perquè expliqui les línies estratègiques per a combatre l'accidentalitat
viària, en el marc de la comissió de seguretat viària, presentada per tots els grups parlamentaris,

JUSTÍCIA

Proposta de Resolució sobre:
- la protecció internacional

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
- els representants de Colòmbia per tractar del procés de comunitats negres
- la directora general d’igualtat
- un grup d’estudiants de ciències socials d’un institut de Dinamarca

ASSISTÈNCIA
A ACTES

-

Sessió sobre la presència de dones en l’àmbit de les STEM (science, technology, engineering and mathematics)

