Núm. 22
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (08/06/17 fins 21/06/17)

1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
EMPRESA I
CONEIXEMENT

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
 el turisme
Proposta de Resolució sobre:
 la mineria del Bages, presentada amb JxS, C’S, CSQP i PPC
Sol∙licituds de compareixença:
 de la directora general d'Indústria perquè expliqui els seus objectius amb relació a les seves noves responsabilitats
 del conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa perquè expliqui els seus objectius amb relació a les
seves noves responsabilitats
Preguntes per escrit sobre:
 l'any d'entrada en funcionament, la capacitat màxima, i el cost total de la creació del Centre Internacional de Negocis del
Moble de la Sénia; la presència dels sindicats en la direcció del Centre; i els alumnes i les hores de formació impartida al
Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Pregunta oral al Ple sobre:
 les autopistes de peatge
Proposta de Resolució sobre:
 la preservació del litoral del Maresme
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Preguntes per escrit sobre:
 les mesures previstes per tal que l'estació del Camp de Tarragona esdevingui estació central; la previsió de millorar els
accessos a l'estació; la connexió de Tarragona amb l'estació del Camp de Tarragona pel vial de Sant Ramon i sobre la
carretera d'accés al Catllar i als municipis del baix Gaià des de l'estació del Camp de Tarragona
 les previsions respecte al sector del taxi del Camp de Tarragona
 les mesures previstes amb relació al funcionament del Camp de Tarragona com a àrea metropolitana; la interconnexió
del Camp de Tarragona amb Barcelona
 els contactes i el nombre de reunions tingudes amb el Govern espanyol amb relació al servei públic de transport entre
Almacelles i Barcelona; el nombre de reunions tingudes amb agents del territori i amb els operadors del servei
d’autobusos amb relació al servei d'autobús entre Almacelles i Barcelona; i la previsió d'horaris i preus
 l'impuls de línies de finançament d'actuacions relacionades amb l'economia verda i circular que incloguin l'ecodisseny i
l'ecoinnovació

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
 Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, anys 2010 a 2012
 Informe de fiscalització 30/2016 sobre els encàrrecs de gestió, 2013

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

Preguntes per escrit sobre:
 el calendari de construcció, l'emplaçament, el pressupost i el nombre de professionals que es contractaran per als nous
centres residencials d'acció educativa
 el nombre d'acolliments en famílies i el percentatge d'acolliments d'infants que han fracassat del 2015 ençà
 el nombre de menors tutelats per la Generalitat que han estat en centres de justícia juvenil, i els que estan actualment;
els que tenen diagnosticada una malaltia mental; i sobre l'absentisme escolar dels menors tutelats per la Generalitat
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el nombre de places i el nombre de menors en centres residencials d'acció educativa, en centres residencials d'educació
intensiva i en centres d'acolliment; les fugides de menors de centres d'acolliment i residencials; els casos d'abusos
sexuals a infants en centres d'acolliment i residencials del 2015 ençà; les sol∙licituds d'ingrés en centres residencials
d'educació intensiva, i el temps mitjà d'estada en centres d'acolliment

Sol∙licitud de compareixença:
 d’una representació de l'Associació Catalana Nabiu perquè expliqui les activitats d'aquesta associació, presentada per
tots els grups parlamentaris

ENSENYAMENT

Preguntes per escrit sobre:
 el cost de construcció, el cost per alumne, i la capacitat màxima de cadascun dels centres de formació professional; el
nombre d'alumnes; el nombre d’hores lectives des de llur posada en funcionament; i el nombre d'alumnes inserits
laboralment després d'estudiar als centres de formació professional
Sol∙licitud de compareixença:
 de representants de l'Associació de Familiars amb Nens i Nenes amb Dificultats d'Aprenentatge a Catalunya perquè
informin sobre la situació dels infants amb dificultats d'aprenentatge

SALUT

Pregunta oral al Ple sobre:
 l'atenció primària de salut
Proposta de resolució sobre:
 la implantació del codi Risc Suïcidi amb perspectiva de gènere
 l'adequació de la plantilla de l'Hospital del Mar, de Barcelona
Preguntes per escrit sobre:
 la mitjana de temps d'espera per a visites programades i les especialitats dels centres d'atenció primària del Vallès
Occidental del 2010 ençà; el nombre de centres d'atenció primària del Vallès Occidental amb servei d'urgències, i els
centres d'atenció primària del Vallès Occidental que han reduït o eliminat el servei d'urgències del 2010 ençà
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
CULTURA

Proposta de Resolució sobre:
 la regularització contractual dels treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística, presentada amb CSQP i CUP
Proposta de conclusions del Grup de Treball per a l’estudi i la reflexió sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Pregunta per escrit sobre:
 la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament,
consultes populars i altres formes de participació ciutadana
Proposta d’audiència en comissió:
 del secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya; de la presidenta del Col∙legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers de l'Administració Local de Barcelona; de catedràtics de dret administratiu de la Universitat Oberta de
Catalunya i de la Universitat de Barcelona; de catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat
Autònoma de Barcelona; de representants de les federacions de la Unió General dels Treballadors i de la federació dels
serveis a la ciutadania de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions

INTERIOR

Sol∙licitud de compareixença:
 del major dels Mossos d'Esquadra perquè informi sobre l'operació Pandora i el seu arxiu judicial

JUSTÍCIA

Proposta de Resolució sobre:
 les reclamacions per les clàusules sòl
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Sol∙licituds de compareixença:
 de la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia perquè expliqui el projecte "Visió Justícia: sistema
d'avaluació i millora contínua"
 del director general de Serveis Penitenciaris perquè informi sobre la situació dels centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2
després del tancament de la presó Model

ASSISTÈNCIA
A ACTES




Participació a la sessió “Federalisme, municipalisme, i democràcia” dins el postgrau “Socialdemocràcia i nous riscos socials”
Acte institucional en record dels 40 anys de la mort de Josep Pallach

