Núm. 24
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (06/07/17 fins 19/07/17)

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

Preguntes per escrit sobre:
 les possibles denúncies de treballadors o entitats amb relació a la campanya de fruita a les comarques de Lleida; les
accions impulsades per a resoldre els problemes amb els contractes de treball o els allotjaments dels temporers i les
inspeccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a assegurar el compliment de les normes de
contractació dels temporers de la fruita

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Preguntes per escrit sobre:
 la instal∙lació de pantalles acústiques a les carreteres C‐58, C‐33 i C‐17 al pas pels barris de la Meridiana i Torre Baró, de
Barcelona
 el calendari previst per a l’execució del projecte de continuïtat del carril bici a la carretera TV‐3141, a Reus
 els projectes de desdoblament de la carretera C‐12

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
 Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava‐Illa de Blanes, any 2015
 Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la reinserció, any 2013
 Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions
vinculades, anys 2014 i 2015

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

Propostes de Resolució sobre:
 la gestió i la dotació pressupostària per a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de gent gran de
Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat
 el centre de dia per a la gent gran de Trinitat Vella, de Barcelona, presentada amb C’s, CSQP, PPC i CUP

ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
 el manteniment de les línies de P3 a Cambrils, presentada amb C’s, CSQP, PPC i CUP
 la llengua de signes catalana, presentada amb C’s, CSQP, PPC i CUP
Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb la consellera d'Ensenyament sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant del
Departament d'Ensenyament
Sol∙licitud de compareixença:
 d'una representació de la Plataforma Volem Signar i Escoltar perquè informi sobre les activitats de l'entitat, presentada
per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
 els centres que formen part del Pla pilot d'itineraris formatius específics
 la prova d'aptitud personal que s'ha de fer per a estudiar un grau de mestre; el percentatge d'estudiants que l’han
superat; la valoració que han fet, i la previsió d'introduir canvis en la mateixa
 l'adequació de la formació permanent dels mestres, i la previsió d'ampliar l'oferta i els continguts per al curs 2017‐2018
 els centres educatius que tenen fibrociment o amiant; la coresponsabilitat dels ajuntaments per a retirar‐lo; la previsió de
computar la retirada com a obres de reforma, ampliació i millorament; la reserva de crèdit del Departament
d'Ensenyament per a retirar‐lo; les inspeccions fetes als centres educatius que tenen fibrociment i amiant el 2016 i el
2017 i sobre els períodes no lectius en què es retirarà l'amiant i el fibrociment dels centres educatius
 els centres educatius que passaran de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017‐2018; els
criteris de l'estudi que avalen el canvi i els motius pels quals s'està canviant el caràcter de molts centres educatius
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SALUT

la tria del sexe en el perfil de les ofertes de treball per a mestres; el nombre d'ofertes de feina per a mestres en el perfil
de les quals es demana que sigui un home; les mesures per a exigir a les escoles privades i concertades que respectin la
Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes i la previsió de sancionar els centres escolars que vulnerin el principi de
no discriminació; el nombre d'expedients sancionadors incoats per vulnerar el principi de no discriminació el curs 2016‐
2017
el nombre de places de formació postobligatòria que ofereixen els centres escolars públics i concertats; el nombre de
centres públics d'educació postobligatòria construïts del 2010 ençà
el percentatge d'alumnes amb necessitats educatives especials i el percentatge d'alumnes d'origen estranger escolaritzats
en centres públics i en centres concertats
el nombre de centres escolars de primària i de secundària que participen en el projecte Escola Nova 21
els instituts escola
els criteris de selecció dels docents pel que fa a l'aparença, i l'opinió sobre l’assumpte que en té la comunitat educativa

Propostes de Resolució sobre:
 les derivacions de l'Hospital de la Seu d'Urgell
 les inversions a l'Hospital de Móra d'Ebre
Preguntes per escrit sobre:
 l'increment de contractació de professionals d'atenció primària entre l'1 de gener i el 12 de juliol, i la previsió d'increment
en la contractació de professionals d'atenció primària en data del 31 de desembre de 2017
 l'increment de contractació de professionals de salut mental entre l'1 de gener i el 12 de juliol i la previsió d'increment en
la contractació de professionals de salut mental en data del 31 de desembre de 2017
 l'evolució del nombre de llits hospitalaris i de sales d'operacions en el període 2010‐2017; l'evolució per a cada estiu i en
data de l'1 d'octubre de cada any del període 2010‐2016
 l'evolució del nombre de professionals sanitaris en data de l'1 de gener de cada any del període 2010‐2017; l'evolució per
a cada estiu i en data de l'1 d'octubre de cada any del període 2010‐2016
 l'evolució dels horaris dels centres d'atenció primària en el període 2010‐2017; l'evolució per a cada estiu i en data de l'1
d'octubre de cada any del període 2010‐2016
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la distribució dels professionals sanitaris que s'han incorporat a les plantilles d'atenció primària i la distribució prevista
dels professionals de salut mental que s'incorporaran a les plantilles dels centres sanitaris
l'evolució del pressupost i de la despesa per habitant en salut en el període 2010‐2017
la distribució de l'import donat per la Fundació Amancio Ortega per a renovar equipaments oncològics i el calendari per a
renovar els equipaments en els centres sanitaris receptors de la donació
l'al∙legació que Gestió i Prestació de Serveis de Salut fa de la manca d'un document que sustenti l'acord d'adhesió al
conveni laboral de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb el conseller de la Presidència sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant del
Departament de la Presidència

CULTURA

Proposta de Resolució sobre:
 la creació d'una línia de subvencions de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a redactar guions per a
audiovisuals, presentada amb C’s, CSQP, PPC

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 els canvis de criteri en la compra d'espais publicitaris i la inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació; i la
variació de les bases de convocatòria de subvencions a mitjans arran de la Moció 141/XI del Parlament de Catalunya,
sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats
 les garanties de pluralitat als mitjans de comunicació de la Corporació
 la situació de les audiències als canals de la Corporació
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Interpel∙lació i moció al ple sobre:
GOVERNACIÓ,
 l'habitatge
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
Preguntes per escrit sobre:
HABITATGE




l'inici dels tràmits perquè els veïns d'una promoció pública d'habitatges de protecció oficial de Vic formalitzin les
escriptures; el motiu pel qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya no s'ha posat en contacte amb els veïns que van fer la
provisió de fons, i si es posarà en contacte amb ells
el nombre d'habitatges cedits per les entitats financeres al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre

Proposta d’audiència en ponència de:
 l’alcaldessa i del secretari interventor de l'Ajuntament d'Alpens; de l’alcalde i del secretari interventor de: l'Ajuntament de
Lluçà; de l'Ajuntament d'Olost; de l'Ajuntament d'Oristà; de l'Ajuntament de Perafita; de l'Ajuntament de Prats de
Lluçanès; de l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars; de l'Ajuntament de Sobremunt; de l’Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès; de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau; de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès; de l'Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra; de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès; del president, gerent i secretari del Consell Comarcal d’Osona;
del Consell Comarcal del Bages; del Consell Comarcal del Berguedà; del coordinador general de la Diputació de Barcelona;
de representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; del
responsable tècnic del Consorci del Lluçanès; de la presidenta del Col∙legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de
Catalunya; de representants de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals; de doctor en geografia i
història de la Universitat de Barcelona; de professor titular del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de
Lleida; de catedràtic i professor associat del Departament de Geografia de la Facultat de Turisme i Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili; de representants de: Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona; de Recollida de
Residus d'Osona, de Depuradores d'Osona; d'Osona Turisme; del Consell Empresarial d'Osona; de la Delegació de Vic de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació de la
comarca del Lluçanès

INTERIOR

Pregunta oral al ple sobre:
 la campanya forestal per a l'estiu
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Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb el conseller d'Interior sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant del Departament
d'Interior
Sol∙licitud de compareixença:
 del director general de la Policia perquè informi sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant
de la Direcció General de la Policia

JOVENTUT
ASSISTÈNCIA
A ACTES

Sol∙licitud de compareixença:
 de la directora general de Joventut perquè informi sobre l'Oficina Virtual del Retorn (OVR)



Dinar amb diputats uruguaians, organitzat pel Diplocat
Assistència a la concentració Per la llibertat i la independència del Sàhara Occidental

