Núm. 14
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (22/10/16 fins 14/11/16)

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

Proposta de resolució sobre:
− les mesures per a combatre el tecnoestrès
Preguntes per escrit sobre:
− els imports assignats a la Generalitat del Programa operatiu d'ocupació juvenil del Fons social europeu; el nivell d'execució,
de pagament i de justificació de cada acció vinculada al Programa
− les convocatòries vinculades al Programa operatiu de la garantia juvenil; els programes posats en marxa, i la taxa de
cobertura; el percentatge de joves en situació positiva sis mesos després d'haver participat en el Programa

ECONOMIA I
HISENDA

Pregunta oral al ple sobre:
− les oficines liquidadores
Preguntes orals en comissió i per escrit sobre:
− la confirmació de la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat, i les
reunions amb els representants dels treballadors de les oficines liquidadores
− el Pla de desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, la capacitat d'assumir la gestió de les tasques encomanades als
registradors de la propietat; i si el Govern té els recursos necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
Proposta d'audiència en comissió:
− de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya; de
l’interventor tresorer de l'Ajuntament de Mataró, del president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; del
degà del Col·legi de Registradors de Catalunya; del degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya; de catedràtics de dret
tributari de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona; del president del Consell Tributari de Barcelona;
del responsable de Comissions Obreres a l'Agència Tributària de Catalunya; i de representants de la Unió General de
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Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i
tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Proposta de Resolució sobre:
− el reconeixement de la vida i l'obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Preguntes orals en comissió i per escrit sobre:
− els motius pels quals l'Agència Catalana de l'Aigua no ha respost al requeriment judicial dels familiars de les víctimes de les
inundacions d'Agramunt; les dades de previsió d'inundacions a l'Urgell per al 2 i el 3 de novembre de 2015 i sobre si la zona
d'Agramunt està catalogada com a zona de risc d’inundacions
− els motius pels quals l'Agència Catalana de l'Aigua no ha respost sobre l'existència d'algun expedient o requeriment relatiu a
la Residència Ribera del Sió, d'Agramunt per risc d'inundacions
Sol·licituds de compareixença:
− de representants de Trens Dignes perquè informin sobre la situació del transport públic a les Terres de l'Ebre i de
representants de la Plataforma pel Transport Públic del Camp de Tarragona perquè exposin les seves demandes,
presentades per tots els grups parlamentaris
Proposta d'audiència en comissió:
− del president de la Federació de Municipis de Catalunya; del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques;
del degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; del degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya; del
president del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya; del regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de
l'Ajuntament de Barcelona; del president de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya; del degà del Col·legi
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
− l’Informe de fiscalització 1/2016 sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, anys 2010, 2011 i
2012
− l’Informe de fiscalització 21/2015 sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, anys 2012 i 2013
− l’Informe de fiscalització 4/2016 sobre el Programa 222, trànsit i seguretat viària, any 2012
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REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
− Representants de Lafede.cat

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

Interpel.lació i moció al Ple sobre:
− les places residencials i de centres de dia
Proposta de resolució sobre:
− les residències i els centres de dia de Santa Coloma de Gramenet, presentada amb C’S, CSQP, PP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
− l'estat de tramitació i la participació de les entitats en l’elaboració del projecte de llei de foment de l'associacionisme

ENSENYAMENT

Proposta de resolució sobre:
− la construcció d'un tercer institut a Tortosa

SALUT

Pregunta oral al Ple sobre:
− els compromisos adquirits pel conseller de Salut
Proposta de resolució sobre:
− el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa
Sol·licituds de sessió informativa:
− del conseller de Salut sobre la planificació sanitària i els plans de futur al Vallès Occidental; i sobre la proposta de compra de
l'Hospital General de Catalunya
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Sol·licituds de compareixença:
− d'una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares perquè expliqui les actuacions
que duu a terme, presentada per tots els grups parlamentaris
− del president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels
metges, presentada per tots els grups parlamentaris
Proposta d'audiència:
− de representants de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis; del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya; de Comissions Obreres; de la Unió General de Treballadors; del
cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal del Servei d'Ordenació Agrícola; de professors de la Universitat
Politècnica de Catalunya; de la directora de la clínica de l'ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de
persones consumidores de cànnabis, presentades per tots els grups parlamentaris

ASSISTÈNCIA A
ACTES

−

Jornades sobre el tabaquisme

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

Propostes de resolució sobre:
− la creació de l'Obrony Terytorialnej per part del govern polonès
− el suport als drets civils i polítics de la població kurda de Turquia en l'àmbit municipal, presentada per tots els grups
parlamentaris
− la defensa dels càrrecs electes a Turquia, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
− les institucions fineses que van convidar el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a fer una
conferència el 26 d'octubre; la seva agenda pública i les reunions mantingudes durant la seva estada a Finlàndia
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Sol·licitud de compareixença:
− del president del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya perquè exposi
l'etapa que inicia en el Col·legi i les demandes del sector esportiu
Propostes d'audiència:
− de catedràtics de dret constitucional i de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
− de representants de l'Associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme; de catedràtics de
dret constitucional i de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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, relativa a la memòria històrica, i
d'altres normes relacionades
− d'una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra; i d'una representació del Sindicat Autònom de Policia amb relació al
Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

CULTURA

Propostes de Resolució:
− sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
− les pensions dels creadors

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
− les darreres dades d'audiència dels canals de la Corporació
− el contracte programa

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Sol·licitud de compareixença:
− de la directora de l'Agència Catalana del Consum perquè informi sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X,
sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris, presentada per tots
els grups parlamentaris

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Sol·licituds de compareixença:
− de representants de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya perquè informin sobre la situació i els reptes de les
dones en els mitjans de comunicació, presentada amb JxS, CSQP i CUP
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−

de representants del grup On Són les Dones? perquè presentin les actuacions amb relació a la presència i el tractament de
les dones en els mitjans de comunicació, presentada amb JxS, CSQP i CUP

INTERIOR

Proposta de resolució sobre:
− la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers, presentada amb C’S, CSQP i PP

JOVENTUT

Sol·licituds de compareixença:
− de la directora general de Joventut perquè informi del desenvolupament del Pla de garantia juvenil, presentada per tots els
grups parlamentaris
− de representats de l'empresa Facebook; i de l'empresa Twitter perquè informin sobre les polítiques de control del
ciberassetjament i les mesures per a combatre’l

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
− Consell Català de foment de la Pau

ASSISTÈNCIA A
ACTES

−
−

Acte commemoratiu dels 40 anys de la trobada fundacional d’Aviadors de la República
Acte d’homenatge a Miguel Hernández, organitzat per l’Associació catalana d’expressos polítics del franquisme

