Núm. 23
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (22/06/17 fins 05/07/17)

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

Sol∙licitud de compareixença:
 de representants dels promotors del manifest "No qualsevol treball sinó un treball decent" perquè expliquin els objectius,
presentada per tots els grups parlamentaris

ECONOMIA I
HISENDA

Interpel∙lació i moció al ple sobre:
 l'Agència Tributària de Catalunya

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Interpel∙lació i moció al ple sobre:
 la qualitat de l'aire
Proposta de Resolució sobre:
 la carretera B‐500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Preguntes per escrit sobre:
 el desdoblament de la carretera C‐12 al pas per Tortosa
 el nombre de denúncies i actes aixecades per infraccions administratives de les normatives de protecció dels animals, els
espais naturals i la biodiversitat rebudes en el període del març de 2015 al juny de 2017, indicant a les que s’ha obert
expedient sancionador i a les que no; i les que han acabat amb una resolució de sanció ferma i les que no
 l'agilitat i l'eficàcia en la tramitació de les sancions establertes per la legislació d'espais naturals, de protecció dels
animals i de la biodiversitat
 les mesures adoptades per al compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d'Agents Rurals i la seguretat ambiental
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AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Sol∙licitud de compareixença:
 del director general de Pesca i Afers Marítims perquè informi sobre les actuacions per a resoldre els problemes derivats
del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs

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

Proposta de Resolució sobre:
 l'accés a l'ocupació de les persones amb capacitat intel∙lectual límit
Preguntes orals en comissió sobre:
 les iniciatives per a complir la Resolució 661/XI, sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que pateixen
abusos sexuals i maltractaments
 les iniciatives per a complir la Resolució 660/XI, sobre l'acolliment d'infants refugiats
 les actuacions per a solucionar la sobresaturació dels centres residencials d'acció educativa
 les mesures adoptades arran de les informacions publicades sobre la vinculació del director general d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència amb la Fundació Acció Social Infància i la Plataforma Educativa
Preguntes per escrit sobre:
 el seguiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel∙lectual límit del projecte DIL; les mesures per a
incorporar‐les al mercat de treball; les mesures per a la diagnosi i el seguiment medicosanitari i educatiu; les mesures per
a la seva defensa jurídica; i la constitució d'un grup de treball per a estudiar l'atenció interdisciplinària a les persones amb
capacitat intel∙lectual límit
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Sol∙licituds de compareixença:
 de representants de la Coordinadora de Familiars de les Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika,
Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí perquè informin sobre la situació de les residències per a gent gran de Barcelona
 de representants del Consell de la Gent Gran de Barcelona perquè informin sobre la situació de les residències per a gent
gran de Barcelona
 d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials perquè presenti l'Informe econòmic i social ACRA
2016, presentada per tots els grups parlamentaris

ENSENYAMENT

Pregunta oral al ple sobre:
 el servei de menjador escolar
Proposta de resolució sobre:
 les onades de calor als centres escolars

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

Pregunta per escrit sobre:
 la informació lliurada sobre el brífing de la campanya de promoció de les inscripcions al Registre de catalans residents a
l'exterior
Sol∙licituds de compareixença:
 de la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic perquè informi sobre la tasca i els objectius del
Tribunal, presentada per tots els grups parlamentaris
 de la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública perquè informi sobre les activitats de
la Comissió el 2016 amb motiu de la presentació de la memòria d'activitats, presentada per tots els grups parlamentaris
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CULTURA

Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb el conseller de Cultura sobre la previsió del contingut de les "Bases per a la concessió de subvencions a la producció
de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i sèries d'animació per a televisió"

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 la situació en què es troba la signatura del contracte programa
 la pluralitat dels canals de la Corporació
 els criteris de compra d'espais publicitaris i d'inserció de publicitat institucional; i sobre la variació dels mateixos i de les
bases de les convocatòries de les subvencions arran de l'aprovació de la Moció 141/XI, sobre les subvencions públiques
als mitjans de comunicació privats
Preguntes per escrit sobre:
 les cobertures d'actes polítics previstes per TV3 per a complir amb els criteris de pluralitat i equilibri informatiu en els
mitjans de comunicació de la Corporació

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Sol∙licitud de compareixença:
 del secretari d'Habitatge i Millora Urbana perquè informi sobre l'estat dels edificis del barri de Centcelles, de Constantí

INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
 els motius pels quals no s'han fet convocatòries de mossos d'esquadra els darrers anys, i la destinació de les cinc‐centes
places de mosso d'esquadra que es volien convocar
 la distribució dels reforços d'estiu dels Mossos d'Esquadra a les comissaries de la costa, i les comissaries d'origen dels
mossos d'esquadra que reforcen les comissaries de la costa

JUSTÍCIA

Preguntes per escrit sobre:
 les indisposicions dels treballadors dels jutjats de Sabadell per les altes temperatures; el garantiment de la seguretat i la
salut dels treballadors i la data prevista per a climatitzar adequadament els jutjats de Sabadell

