Núm. 18
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (17/03/17 fins 25/04/17)

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

Pregunta oral al ple sobre:
 la garantia juvenil
Interpel·lació i moció al ple sobre:
 la lluita contra l'atur i la precarietat laboral
Proposta de Resolució sobre:
 el Centre de Formació Professional d'Automoció

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Pregunta oral al ple sobre:
 el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Sol·licitud de sessió informativa:
 amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre les línies bàsiques del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya que està en
elaboració
Sol·licitud de compareixença:
 de representants del Comitè d'Empresa de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya perquè expliquin la situació
laboral de l'Institut, presentada amb CSQP i CUP
Proposta d'audiència en comissió:
 de la presidenta de la Comissió de Comerç de la Federació de Municipis de Catalunya; del responsable de comerç de
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; de la regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona; de
representants de Pimec, de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya, de la Federació d'Associacions de
Gremis de Flequers, de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors; del gerent del Gremi de Restauració de
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Barcelona; de professors del Departament de Màrqueting d'Esade i catedràtics de la Universitat Ramon Llull, amb relació
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
 la tarifació del transport públic a Mataró
 realitzar actuacions científiques, legislatives i jurídiques per tal de mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de
la Conca de l'Ebre (especialment els de Mequinensa i Riba-roja), presentada amb JS,CSQP i CUP
Sol·licituds de compareixença:
 del president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre; de representants de la plataforma Campanya pels Sediments; de
representants de l'Agència Catalana de l'Aigua; de doctors de la Universitat de Saragossa; de representants de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre, perquè informin sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir
l'equilibri natural del Delta de l'Ebre, presentades per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
 la justificació del pagament d'una part de les obres d'urbanització del Pla parcial del sector SAU-1 d'Oliola per veïns
d'aquest municipi, la conveniència i l'oportunitat de fer les obres, els motius pels quals no s'ha suspès l'aprovació del pla
o se n'ha revisat el plantejament, i el nombre d'operacions immobiliàries urbanístiques i transaccions que s'han fet a
Oliola els darrers deu anys

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Interpel·lació i moció al ple sobre:
 la despoblació a les zones rurals
Sol·licitud de compareixença:
 de representants de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya perquè informin sobre la tasca que es
fa per al desenvolupament rural dels territoris, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
 el seguiment del nivell de mortaldat d'insectes pol·linitzadors, l'existència de mesures per a lluitar contra la vespa asiàtica
i protegir les abelles mel·líferes, el compliment de les restriccions imposades per la Unió Europea a l'ús de quatre
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SINDICATURA DE
COMPTES

pesticides i la possibilitat de prohibir l'ús de pesticides autoritzats a l'Estat espanyol que són perillosos per a les abelles i
altres insectes pol·linitzadors
el problema i el risc per a la salut pública causats per la plaga de processionària del pi, les accions per controlar la plaga
els darrers tres anys, i el seguiment de les plagues anuals, zones afectades i danys provocats

Propostes de Resolució sobre:
 Informe de fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’empresa catalana, anys 2012-2013
 Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals
agràries a Catalunya del 2016
 Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, any 2012

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

Sol·licitud de sessió informativa:
 amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació del Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a
la inclusió social a Catalunya 2015-2016
Proposta d'audiència en comissió:
 de la directora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; de l’exdirector del Programa per a l'impuls i
l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (Prodep); del president
de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (Ascad); de
professorat de treball social a la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a
millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de
dependència
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Sol·licituds de compareixença:
 de representants de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social perquè informin sobre la renda garantida de ciutadania
 de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció perquè informi sobre els acolliments i les adopcions
a Catalunya
 del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa perquè expliqui la situació de la
Renda Mínima d’Inserció
 de representants de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obreres perquè expliquin les condicions laborals dels
treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora
 de la presidenta de l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta perquè informi sobre l’entitat, els seus
problemes i les respostes necessàries, presentada amb JS, C’S, CSQP, i PPC
Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de persones amb discapacitat que s'han inserit en el mercat laboral en empreses ordinàries en el període
2013-2016, les inspeccions de treball realitzades i el nombre d'expedients incoats a empreses amb més de 50 treballadors
per no tenir treballadors amb discapacitat
 el nombre de pisos socials per a gent gran en el període 2013-2017, la seva distribució per comarques i províncies, i
l'increment de pisos previst per al 2017
 l'acord de novembre de 2013 amb patronals de centres residencials de gent gran per a assegurar la sostenibilitat del
sistema; el grau i les ràtios de les persones residents; el perfil dels treballadors i les negociacions per a elaborar un
conveni propi per als treballadors de residències de gent gran
 els projectes amb relació al sector sociosanitari i al sector d'atenció a la dependència, el Pla interdepartamental d'atenció
i interacció social i sanitària, i els recursos per a persones amb discapacitat física o psíquica en residències de gent gran
 el nombre de sol·licituds d’adopció i el nombre d'adopcions nacionals i internacionals del període 2013-2016; el nombre
de famílies en llista d'espera per a adoptar un infant, i les pendents d'entrar a la llista d'espera; les sol·licituds d'adopció
desestimades i les denegades en el període 2012-2016; el nombre de famílies que han sol·licitat adopció o acolliment
després d'una primera desestimació i les que han recorregut la desestimació en el període 2012-2016, i les mesures per a
millorar la situació de l'adopció per famílies
 el nombre de perceptors i de titulars i l'import mitja de la renda mínima d'inserció; els endarreriments en el pagament
satisfets el 2015 i 2016 i els pendents des del 2011, els expedients de la renda mínima d'inserció en situació d'incidència i
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ENSENYAMENT

suspensió de programa en el període 2011-2016, el temps mitjà d'espera des de la concessió per a percebre-la; el nombre
de persones que han entrat i que han sortit al programa de la renda mínima d'inserció en el període 2011-2016
els titulars de renda mínima d'inserció que han executat polítiques actives d'ocupació en el període 2011-2016; els que han
iniciat programes de formació i treball; els que han acabat els programes de formació i treball que han trobat feina, els que
han tornat al programa de renda mínima, els que han tingut una prestació per desocupació i els que han tingut un subsidi
d'ocupació
l'import de les rendes mínimes d'inserció del període 2010-2016, les sol·licituds de renda mínima d'inserció pendents de
resolució el 2015 i el 2016 i les denegades; les sol·licituds de renda mínima d'inserció denegades per silenci administratiu
el pressupost executat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 2016; el nombre de reunions del Consell
General de Serveis Socials del 2015 al 2017; les conclusions de les darreres reunions del Consell General de Serveis Socials
la data d'aprovació del decret que estableix una nova prestació econòmica per a promoure l'autonomia personal de les
persones amb discapacitat; la data d'obertura del termini per a presentar les sol·licituds, els requisits necessaris i la
quantitat màxima de la nova prestació econòmica
els imports destinats al Programa d'atenció social a persones amb discapacitat del 2013 al 2017; el nombre de sol·licituds
d'ajuts i el nombre d’ajuts atorgats
el nombre de gericultors per torn de què disposava la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Bon Pastor, de l'octubre
del 2016 al març del 2017; el nombre de professionals que treballaven el 2016; el compliment de les ràtios que marca la
llei; el nombre d'inspeccions fetes el 2016 i el 2017; el nombre de facultatius d'assistència sanitària de què disposa i els que
tenia el 2015 i el 2016; si la provisió de medicació s'ha interromput en algun moment del 2016 i del 2017; la informació
mèdica i sanitària que facilita als familiars dels usuaris i el nombre de queixes relacionades amb la qualitat del menjar
rebudes

Moció al ple sobre:
 l'educació infantil
Pregunta oral al Ple sobre:
 la retirada i substitució dels materials amb amiant o fibrociment dels centres educatius
Propostes de resolució sobre:
 la construcció del gimnàs de l'Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
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el Centre de Formació d'Adults de Girona, presentada amb la CUP
la presència de la filosofia en l'ensenyament, presentada per tots els grups parlamentaris

Proposta de creació d'un grup de treball sobre l'educació d'adults, presentada per tots els grups parlamentaris
Sol·licitud de compareixença:
 del president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, perquè informi sobre les activitats de l'Institut i sobre
els resultats dels programes "Èxit" i "Èxit estiu" de l'Ajuntament de Barcelona, presentada per tots els grups parlamentaris
Preguntes orals en comissió sobre:
 la modificació del Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil; la
sostenibilitat del model de les llars d'infants municipals i l'escolarització d'infants d'un i dos anys en centres d'educació
primària
Preguntes per escrit sobre:
 el manteniment de la línia de P3 a l'Escola de Polinyà i els plans de futur
 si ha impulsat algun programa d'adquisició de màquines fotocopiadores noves per als centres escolars els darrers anys
 el nombre d'alumnes que s'han matriculat a les escoles bressol municipals i a les llars d’infants privades d’iniciativa social
el curs 2016-2017; el nombre de professors que treballen en escoles bressol i la previsió per al curs 2017-2018
 els centres d'educació infantil, primària i secundària que tenen fibrociment o amiant en llurs instal·lacions; el calendari i la
partida pressupostària prevista per a retirar-lo dels centres educatius el 2017; els centres escolars que requereixen la
retirada i la substitució immediata; el termini previst i les condicions en què s'han de fer les obres
 el nombre de menors expulsats de centres d'educació primària i secundària; amb indicació dels expulsats més d'una
setmana o per falta greu, així com dels reincidents; els protocols, els programes i el personal destinats als menors expulsats
més d'una setmana i reincidents; el seguiment de les famílies dels menors expulsats
 la fase en què es troba el projecte de construcció de l'Institut Lola Anglada, a Badalona; el nombre de reunions fetes amb
l'Ajuntament de Badalona per a posar en marxa el projecte de construcció de l'Institut; els terrenys on es construiran els
mòduls per a l'ampliació de l'Escola Lola Anglada de Badalona, l'inici de les obres i el tràmit en què es troba l'adjudicació;
la previsió de mantenir les dues línies d'educació secundària obligatòria a l'edifici de l'Escola Lola Anglada de Badalona
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INFÀNCIA

Proposta de resolució sobre:
 la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments

SALUT

Moció al Ple sobre:
 la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat
Interpel·lació al Ple sobre:
 la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
Sol·licituds de compareixença:
 de la subdirectora general de Promoció de la Salut; del cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l’Institut Català
d’Oncologia; de representants del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut Pública de Barcelona;
del director de l’Institut de la Màcula; de la coordinadora dels programes «Atenció primària sense fum» i «Infància sense
fum» de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; del president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya; del
cap de la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida; del coordinador del Grup d’Atenció Primària
d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària; d’investigadors de la Unitat de
Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia; de la presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del
Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental; de
representants de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa,
perquè informin sobre el tabaquisme, presentades per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
 les mesures i les actuacions previstes davant l'increment de persones en llista d'espera quirúrgica i d'operacions garantides
a les Terres de l'Ebre
 la despesa liquidada consolidada del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut del 2016
 els resultats d'explotació dels hospitals del Siscat corresponents al 2014 i al 2015 i les previsions de tancament de l'exercici
2016
 la destitució de la cap del servei d'urgències de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i l'obertura d'un expedient disciplinari
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Jornada Next Left: Tot abordant el debat de les desigualtats

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

Propostes de resolució sobre:
 els assassinats extrajudicials a les Filipines
 la vulneració dels drets de les persones LGBTI a Txetxènia
 la prohibició de les armes nuclears, presentada amb JS, C’s, CSQP i CUP
 la detenció del Dr.Riaz Ahmed, presentada amb JS, CSQP, i CUP
Proposta de creació d'un grup de treball sobre els nadons i els infants desapareguts, presentada per tots els grups parlamentaris

AFERS
INSTITUCIONALS

Sol·licitud de compareixença:
 del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya perquè presenti la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya del 2016,
presentada per tos els grups parlamentaris

CULTURA

Sol·licitud de compareixença:
 d’una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa perquè expliqui la
finalitat de la commemoració, presentada amb JS, CSQP, PPC i CUP

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Pregunta oral al ple sobre:
 les possibilitats de millorar les audiències de la ràdio i la televisió públiques
Pregunta oral en comissió sobre:
 les dades d'audiència de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
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Preguntes per escrit sobre:
 els motius pels quals no es va emetre per cap canal de televisió de la CCMA la final de la Copa d'Europa d'hoquei patins
GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i
obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Propostes de resolució sobre:
 la modificació de les accepcions del terme "sexe dèbil" en els diccionaris normatius català i espanyol
 la lluita contra el tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual

Sol·licitud de compareixença:
 del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè presenti les conclusions del grup de treball sobre la futura llei
d'arrendaments urbans

Sol·licitud de compareixença:
 de representants de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya perquè presentin l'estudi "Dones i homes en els governs
locals catalans"

INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
 la decisió de fer un nomenament al cos de Mossos d'Esquadra mitjançant el mecanisme d'avocació; i no fer ús d'un
mecanisme general, estable i de translació de competències en bloc per a nomenar càrrecs al departament d'Interior
Sol·licitud de compareixença:
 del director general de la Policia perquè informi sobre els canvis en el marc de les relacions laborals dels mossos d'esquadra
que ha introduït la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

JOVENTUT

Propostes de resolució sobre:
 els accidents laborals dels joves
 per un model català de garantia juvenil, presentada amb JS, C’S, CSQP i PPC
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JUSTÍCIA

Proposta d’audiència en comissió:
 del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
Sol·licitud de compareixença:
 del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya perquè informi sobre la situació de la justícia i la intervenció
dels advocats com a operadors jurídics fonamentals, presentada per tots els grups parlamentaris

REUNIONS DE
TREBALL
ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
 dinar de treball amb una delegació del Consell Nacional de Suïssa
 diversos membres de la Cambra de representants dels Estats Units






marxa “Feixistes ni a l’altar ni enlloc”
jornades “Impulsem Europa”
concentració “acabem amb els paradisos fiscals”
jornada “CIE i deportació: mecanismes de garantia i alternatives”
homenatge als republicans que foren represaliats pel franquisme

