Núm. 17
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (09/02/17 fins 16/03/17)

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

Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el descompromís de més de la meitat dels fons
destinats a la garantia juvenil
Sol∙licitud de compareixença:
 del responsable del Programa de garantia juvenil i de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, perquè
informin sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
 de representants de l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona perquè informin sobre la problemàtica dels
estibadors, presentada amb JS, CSQP i CUP

ECONOMIA I
HISENDA

Moció sobre:
 l'obtenció de dades fiscals
Sol∙licitud de compareixença:
 de l’exconseller delegat de l’Institut Català de Finances i expresident de l’ICO per tal d’exposar les seves consideracions
en relació amb la creació d’una banca pública catalana, en el marc del grup de treball sobre la creació d’una banca pública
catalana
Proposta d'audiència:
 de la presidenta de l'Associació Empresarial d'Economia Social; de representants de l'Associació Catalana d'Executius,
Directius i Empresaris; del secretari general de Pimec; del secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya; de
la presidenta del Col∙legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona; de catedràtics de dret
administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Barcelona; del coordinador de l'Agrupació
d'Ambulàncies de CCOO; del responsable de transport sanitari de la UGT; de l’exdirector del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
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EMPRESA I
CONEIXEMENT

Pregunta oral al Ple sobre:
 la competitivitat de l'economia catalana
Sol∙licituds de compareixença:
 de la directora general d'Indústria perquè presenti el Pla estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya en compliment de
la Moció 65/XI, sobre les universitats, presentada per tots els grups parlamentaris
 del director general de Recerca; de la directora de l'Institut Català d'Energia; del director financer de l'Institut de Recerca
en Energia de Catalunya perquè informi sobre l'estat de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya
 de catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, perquè informi sobre una de les línies d'investigació de l'Institut de Recerca
en Energia de Catalunya, presentada amb CSQP i CUP
 del director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya perquè informi sobre la gestió de l'ens, presentada
amb CSQP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 els ajuntaments que es van acollir al conveni marc de col∙laboració o cooperació amb entitats locals publicat en la
Resolució EMC/1848/2016, del 19 de juliol
 els ajuntaments que es van acollir al conveni de cooperació amb l'Agència Catalana de Consum per al 2016 per a fer front
als problemes de subministraments de serveis bàsics

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
 la carretera C‐1413 al pas per Caldes de Montbui
 la carretera C‐1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
 les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat, al seu pas per Sabadell
 la mobilitat entre Barcelona i els Vallesos
 la variant de Banyoles i el tram Serinyà‐Besalú de la carretera C‐66
Preguntes per escrit sobre:
 el compliment d'un acord parlamentari de la desena legislatura per a descatalogar i convertir la carretera C‐31 en una via
urbana
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la resposta que donarà el Govern a la Coordinadora de Calafell i a la Plataforma per la mobilitat de Cubelles que treballen
per la gratuïtat de l'autopista C‐32; i el cost en peatges del trajecte d'anada i tornada Calafell‐Barcelona
la previsió de finançament fins al 2021 per a pagar les obres de millorament, condicionament i eixamplament de la
carretera C‐14 entre Organyà i Montant de Tost
el nombre de vehicles del parc mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2017, i els que seran substituïts per
vehicles elèctrics o híbrids

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Pregunta oral al Ple sobre:
 la crisi de preus que afecta els productors d'aliments

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
 Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, anys 2012 a 2014
 Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal‐Besòs, anys 2008 a 2014
 Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 2015

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Sol∙licituds de compareixença:
 de representants de l'Associació Agrària de Joves Agricultors perquè informin sobre els temes que preocupen l'Associació
amb relació al sector agrícola, ramader i forestal
 del subdirector general d’Agents Rurals; de representants de l’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya
perquè informin sobre la situació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, presentada amb C’s, CSQP, PPC i CUP
 de representants de la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça perquè informin sobre la situació dels productors de
fruita dolça, presentada amb C’s, CSQP, PPC i CUP



Manifestació del dia 8 de març, dia de la dona treballadora

Núm. 17

Pàg. 4

INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
/ /

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

Pregunta oral al Ple sobre:
 les persones en situació de dependència
Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
 el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Propostes de resolució sobre:
 la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
 la transparència del comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a
Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
 les agressions al personal dels centres residencials d'acció educativa dependents de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència i les condicions de treball d'aquests professionals
 la concertació de places a la Residència Diocesana d'Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
 l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya
Propostes d'audiència:
 de representants de la Community of Researchers on Excellence for All (CREA) de la Universitat de Barcelona; de
representants de l'entitat Dones Juristes; de la secretària d'Igualtat de la UGT; de la vicepresidenta de l'Associació de
Dones Jutges d'Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no‐discriminació
 de representants de SOS Racisme; de representants d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, amb relació a la Proposició
de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació
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Preguntes per escrit sobre:
 el nombre i les causes d’accidents a les residències públiques i concertades en el període 2013‐2016; el nombre de places
a residències que ha concertat durant el 2015, 2016 i 2017
 el nombre de places, residents i professionals, de la Residència Assistida per a Gent Gran Barceloneta ‐ Bertran Oriola, de
Barcelona
 el nombre de reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, el
2016 i 2017
 la data prevista per a presentar el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d'acció educativa; la
inclusió de les resolucions i les mocions aprovades pel Parlament en aquest Pla, i el paper de l'Observatori dels Drets dels
Infants
 els centres residencials d'acció educativa que ha visitat la consellera de Treball, Afers Social i Famílies el 2016 i el 2017; el
nombre de reunions amb el Col∙legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya; el paper del Col∙legi d'Educadores i
Educadors Socials en el Pla de xoc per a un canvi de model dels centres residencials d'acció educativa
 la data de constitució, els membres i les reunions que ha fet la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI,
sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
 la redacció, la previsió d'un procés de participació i la presentació de la Proposició de llei de la gent gran de Catalunya en
el termini establert pel Parlament

ENSENYAMENT

Interpel∙lació al Ple sobre:
 l’educació infantil
Propostes de resolució sobre:
 un servei de menjador sense gluten amb garanties de seguretat a les escoles de Catalunya
 el reforçament de les competències lingüístiques en llengua anglesa
 la regulació del procés d’admissió d’alumnes en els centres educatius
 l'escola Despujol al municipi de Masies de Voltregà, presentada amb C's, CSQP, PP i CUP

Núm. 17

Pàg. 6

INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
/ /
Preguntes per escrit sobre:
 el garantiment de la igualtat entre dones i homes en la contractació del personal dels centres finançats amb fons públics
 l'actuació del Departament d'Ensenyament en casos de discriminació i de vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, als
centres educatius i si ha demanat explicacions o obert expedient a algun centre finançat amb fons públics que hagi ofert
llibres homòfobs
 el nombre de beques de menjador sol∙licitades, concedides i denegades el curs 2016‐2017, amb especificació de les
concedides al 100% i al 50%, el criteris emprats i el moment en què s'ha comunicat la concessió o la denegació; el
pagament de les beques de menjador als consells comarcals, als centres educatius i a les empreses; el pressupost destinat
a beques de menjador el curs 2016‐2017 pels consells comarcals i els pagaments pendents del curs 2015‐2016
 el nombre d'alumnes de primer curs d'ESO amb beca de menjador el curs 2016‐2017 i d'alumnes de sisè de primària amb
beca de menjador el curs 2015‐2016, i les actuacions per a solucionar la situació dels alumnes que perden la beca de
menjador per manca de servei de menjador a l'institut
 el nombre de denúncies d'abusos sexuals i maltractaments a menors i adolescents produïts en centres educatius que
consten al Departament d'Ensenyament, la previsió d'impulsar una campanya de sensibilització i prevenció; els recursos
destinats
 la notificació a tots els centres educatius del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu; la difusió dels protocols entre tots els professionals
que treballen amb infants i adolescents fora de l'horari lectiu
 l'actuació de l'Escola Maristes Sants ‐ Les Corts, de Barcelona, i sobre l'expedient obert a aquest centre educatiu, la
previsió de presentar‐se com a acusació en els casos coneguts d'abusos a menors, i la possibilitat de retirar el concert a
l'Escola Maristes Sants ‐ Les Corts, arran de la manca de col∙laboració en els casos d'abusos a menors ocorreguts en
aquest centre
 les escoles i els instituts de les comarques gironines que estan en barracons; el pressupost i la planificació o el pla
d'actuació previst el 2017 per a eliminar‐los
 els centres públics d'educació secundària que mantenen el servei de menjador, amb especificació dels que tenen jornada
compactada; el compliment de la Resolució 386/XI, sobre la revisió de la concessió d'ajuts per als menjadors escolars; la
previsió d'introduir el criteri de la renda per a concedir les beques de menjador; les possibles discriminacions entre
alumnes escolaritzats en centres públics d'educació secundària sense servei de menjador i els escolaritzats en centres
concertats amb beca de menjador
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Sol∙licitud de compareixença:
 de la gerent de l'Associació de Celíacs de Catalunya perquè informi sobre el decret de preinscripció escolar i el decret de
menjadors escolars

INFÀNCIA

Proposta de resolució sobre:
 l'acolliment d'infants refugiats

SALUT

Propostes de resolució sobre:
 les urgències nocturnes a Tarragona
 els professionals sanitaris de la presó Model
 la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana, presentada amb C’s
Preguntes per escrit sobre:
 la decisió de contractar un director conjunt entre l'Hospital Comarcal del Pallars (Pallars Jussà) i l'Hospital de La Seu
d'Urgell (Alt Urgell); l'aprovació de les diferents entitats i del Departament de Salut del concurs públic per a la gerència
compartida; les conseqüències en la qualitat assistencial pel fet de compartir director
 les mesures adoptades davant la manca de provisió de determinades vacunes i les gestions fetes amb el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; la informació donada, la població afectada i el temps previst per a tornar a la normalitat
en la provisió de vacunes
 el reforçament del nombre de professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques per a atendre les trucades arran de la
campanya "Creus que has d'anar a urgències? Truca al 061"; el nombre de professionals del SEM que atenien les trucades
en data de l'1 de desembre de 2016 i en data del 10 de febrer de 2017
 el pressupost destinat a les polítiques de lluita contra el VIH, i l'evolució de les convocatòries de subvencions de prevenció
de la infecció pel VIH en el període 2014‐2017
 la previsió d'incrementar la dotació de professionals sanitaris dels centres d'atenció primària de Balaguer (Noguera) i
Tàrrega (Urgell); si té en compte la dispersió i l'envelliment de la població a l'hora d'assignar‐hi recursos; el suport i
l'atenció als treballadors sanitaris sobresaturats per les retallades del Departament de Salut
 les mesures preventives i les actuacions previstes per a fer front a l'increment de les al∙lèrgies
 el nombre d'afectats i les actuacions dutes a terme pel brot de gastroenteritis de l'Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès
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Propostes d’audiència:
 del president de l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya; de representants del Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya; de representants de l’Associació de Malalts de Ronyó de Catalunya; de representants de la Societat Catalana
de Trasplantaments amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, presentades per tots els
grups parlamentaris
Sol∙licitud de compareixença:
 de representats d’Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya perquè informin sobre les seves reivindicacions, presentada
amb JS, C’s i PPC

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Creació d’una comissió d’investigació sobre les actuacions del Govern per a preparar la secessió de Catalunya de la resta
d’Espanya, presentada amb C’S i PPC
Moció sobre:
 les actuacions per a preparar una eventual secessió
Sol∙licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró perquè informi sobre el finançament de Convergència Democràtica de
Catalunya i de les fundacions que hi estaven vinculades en relació amb l’anomenat cas Millet‐Montull, presentada amb C’S,
CSQP, PPC i CUP
Propostes d'audiència:
 del director del Departament de Ciència Política de la Universitat de Múrcia; de catedràtics de gestió pública i de dret
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra; de catedràtics i professors del Departament de Dret Administratiu de la
Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya; d’un catedràtic de dret penal de la Universitat de
Barcelona; del fiscal de la Fiscalia Superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; de la directora general de
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Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana; del director general de Participació i Transparència del Govern
balear, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya
d’un professor de ciència política de la Universitat Autònoma 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 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal

Preguntes per escrit sobre:
 l'assumpció de les despeses del viatge de l'expresident Artur Mas a Oxford i Harvard; i el criteri del Departament de la
Presidència amb relació al suport i la cobertura dels actes dels expresidents
 les subvencions atorgades per la Generalitat a entitats dedicades a la premsa escrita en els darrers cinc anys, i l'import
destinat a contractar publicitat, i a convenis
 les invitacions que ha rebut i les que ha adquirit la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017

ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

Propostes de resolució sobre:
 els assentaments i les colònies als territoris ocupats de Palestina
 la llibertat d'expressió i d'associació amb relació a la campanya "Boicot, desinversions i sancions"
 la situació política i humanitària de la República Democràtica del Congo, presentada amb JS, CSQP i CUP

CULTURA

Sol∙licituds de compareixença:
 de representants del Departament de Cultura; de representants del Consell Nacional de la Cultura i les Arts; de
representants del Cercle de Cultura, en el marc del Grup de Treball per a l’estudi i la reflexió sobre el model del Consell
nacional de la Cultura i de les Arts, presentades per tots els grups parlamentaris

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 la signatura del contracte programa
 les darreres dades d'audiència dels canals de la Corporació
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GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Interpel∙lació i moció sobre:
 la resposta del Govern al problema de l'ocupació d'habitatges
Proposta de resolució sobre:
 les famílies afectades per l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris, presentada amb JS, C’S, CSQP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 la situació de l'Ajuntament de Bausen (Aran) i la negativa del Consell General d'Aran de cobrir la plaça de secretari
municipal; la intenció d'habilitar provisionalment algun funcionari per a desbloquejar l'aprovació dels pressupostos, i les
dificultats dels ajuntaments dels pobles petits i de muntanya per a obtenir recursos i tècnics per a gestionar llurs
competències

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Preguntes per escrit sobre:
 si el Govern farà retirar la publicitat d'una discoteca que ofereix l'entrada i cent euros a les dones que no portin una part
de la roba interior
 la previsió d'adoptar mesures contra l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe

INTERIOR

Proposta de resolució sobre:
 la reforma del Parc de Bombers de la Seu d'Urgell
Preguntes per escrit sobre:
 la confirmació de la cúpula del Departament d'Interior en el seu conjunt; el plantejament de possibles canvis en la Direcció
General de la Policia i en l'escala executiva del Cos de Mossos d'Esquadra; el possible canvi del comissari en cap dels Mossos
d'Esquadra
 les paraules del Director General de la Policia respecte a l'obligat compliment de les ordres judicials i l'ordenament jurídic
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JOVENTUT

Sol∙licituds de compareixença:
 de representants de Pimec; de la coordinadora nacional d’Acció Jove de Comissions Obreres; de representants
del Laboratori de Transferència de Coneixement AQR‐Lab de la Universitat de Barcelona; de representants del
Consell Nacional de Joventut de Catalunya perquè informin sobre el Programa de garantia juvenil, presentades
per tots els grups parlamentaris

JUSTÍCIA

Sol∙licitud de compareixença:
 d’un catedràtic de psicologia de la Universitat de Barcelona, perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris,
presentada per tots els grups parlamentaris

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
 representants de Comunitats Colombianes
 representants del Consell Català de Foment de la Pau
 diputats de l’Assemblea Nacional de França

ASSISTÈNCIA
A ACTES




Acte de lliurament del Premi Solidaritat 2016
Manifestació “Volem acollir”

