Núm. 20
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (11/05/17 fins 24/05/17)

1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Proposta de Resolució sobre:
 la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
Sol∙licitud de compareixença:
 del director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la
Universitat Pompeu Fabra, perquè presenti els resultats de l'Estudi de sostenibilitat sobre la introducció d'un sistema de
dipòsit, devolució i retorn obligatori per a envasos de begudes: anàlisi ambiental, social i econòmica comparativa amb la
situació actual

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

Moció al ple sobre:
 els centres especials de treball
Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació de la coordinació per a detectar la malnutrició
infantil inclosa en el protocol d'actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament de
prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit
educatiu
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Preguntes per escrit sobre:
 el nombre de noves famílies acollidores, el nombre i el cost de les places residencials per a infants i joves tutelats del
2015 ençà
 el cost de la creació dels nous centres residencials d'acció educativa; el nombre de noves places previstes; el nombre
d'infants i adolescents que es beneficiaran de la creació dels nous centres; el model de serveis d'intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en risc i llurs famílies
 la transició dels expedients de la renda mínima d'inserció en l'aplicació de la renda garantida de ciutadania; els mecanismes
de coordinació previstos entre els serveis socials i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a aplicar‐la; la informació al
personal del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya prevista per a implantar la renda garantida de ciutadania
 els recursos econòmics, l’increment de personal i l’aplicació informàtica previstos per a implantar la renda garantida de
ciutadania
 la previsió de revisar les prestacions econòmiques i els serveis socials existents quan s'implanti la renda garantida de
ciutadania

ENSENYAMENT

Moció al ple sobre:
 els serveis de menjador i transport escolar
Proposta de resolució sobre:
 el programa contra l'assetjament escolar "Aquí prou bullying"
Preguntes per escrit sobre:
 el perjudici que pot representar per a les escoles de barri i les associacions de mares i pares d'alumnes la publicació
d'algunes investigacions de la fiscalia sobre aquests centres i la revisió que fa el Departament d'Ensenyament del
funcionament i la gestió del servei de menjador de les escoles
 si el Govern comparteix el contingut del llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw‐Hill, que senyala que el
Salari Mínim Interprofessional és la causa de l’actual taxa d’atur; les gestions fetes per a la correcció d’aquest contingut i
el nombre d'alumnes que tenen aquest llibre
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
CULTURA

Pregunta oral al Ple sobre:
 les raons del Govern de la Generalitat per votar en contra de que el Consorci del Palau de la Música es personés com
acusació participar en el Cas Palau

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 la signatura del contracte programa i les darreres dades d'audiència

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la situació de les ocupacions il∙legals
d'habitatges i la coordinació amb les administracions locals
Sol∙licitud de compareixença:
 d'una representació del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i del Consell Comarcal del Baix Llobregat perquè
informin sobre les conclusions del congrés "Baix Llobregat a debat", presentada per tots els grups parlamentaris

INTERIOR

Proposta de resolució sobre:
 la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
Preguntes per escrit sobre:
 l'ús de càmeres de videovigilància en els edificis del Departament d'Interior per a controlar el compliment laboral dels
funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra, i la incoació d'expedients sancionadors contra la Direcció General de la Policia
per contravenir a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa sobre l'ús de
videocàmeres
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JOVENTUT

Proposta de Resolució sobre:
 la mutilació genital femenina

JUSTÍCIA

Proposta d’audiència en comissió:
 de la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament; del president del Col∙legi de Metges de Barcelona; de
representant de la Comissió Deontològica del Col∙legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona; d’una treballadora social del
Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport de Santa Coloma de Gramenet; de juristes especialistes en bioètica;
d’una catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona; del secretari del Consell de
Bioètica de Catalunya; de metges pal∙liativistes; d’un membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de
Barcelona; de l’ex‐fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; de membres de l'Associació d'Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya; del cap del Servei de Cures Pal∙liatives i membre de la Universitat de Vic; de
membres del Comitè d'Ètica del Parc Salut Mar, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de
despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

