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INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (25/05/17 fins 07/06/17)

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

Sol∙licituds de compareixença de:
 la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic perquè informi sobre la seva tasca i els seus objectius
 la directora general de Contractació Pública perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic
Preguntes per escrit sobre:
 el motiu del relleu del president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; el procés dut a terme per a elegir la
presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i els objectius marcats per al seu mandat

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
 l'estratègia per a impulsar l'economia verda

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Preguntes per escrit sobre:
 les conclusions de l'estudi sobre el cost de l'alliberament de catorze quilòmetres de l'autopista C‐32 entre el Vendrell i
Cubelles
 si el Govern ha descartat el projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica
de Moralets i el Pont de Suert; les noves sol∙licituds existents; la previsió d'actuacions de soterrament o desviació de la
línia; les actuacions previstes per a evitar que la línia passi pel mig de Senet; els contactes mantinguts amb els
ajuntaments i el consell comarcal afectats; i l'interès de Red Eléctrica de España per reprendre el projecte per a
incrementar la capacitat de la línia
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2on Eix: Una Agenda per la Igualtat: garantir els serveis públics
i els drets de ciutadania
AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Sol∙licitud de compareixença:
 de la presidenta de l'Associació Ajudam Predegent perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament
cognitiu lleu

ENSENYAMENT

Propostes de Resolució sobre:
 l'escola inclusiva
 la construcció de l'Institut Vallcarca, de Barcelona, presentada amb C’s, CSQP, PP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 els casos detectats del joc de la balena blava i el nombre de denúncies rebudes pels Mossos d’Esquadra; la coordinació
entre els departaments d'Ensenyament, Salut i Interior per a fer el seguiment; les activitats dels centres escolars per a
detectar i prevenir casos, i la incorporació del tema del joc de la balena blava a les xerrades sobre seguretat a Internet
que es fan als centres educatius
 el nombre de centres educatius que tenen tècnics d'educació infantil (TEI); especificant els que hi ha als centres educatius
d’una línia i de dues línies; les baixes que estan sense cobrir, i els que estan finançats per associacions de mares i pares
 el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que han hagut de renunciar al servei de menjador
 els criteris i l'oferta formativa gratuïta per als docents; la recomanació d'algun tipus de formació; el nombre d'entitats que
ofereixen formació als docents, i el tipus de formació; i sobre les subvencions que reben les entitats que ofereixen
formació als docents

SALUT

Propostes de resolució sobre:
 l'elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita contra l'obesitat
 salut mental
 l'ampliació del Programa de diagnòstic ràpid de càncer a tots els tipus de càncer i a tot el territori
 les inversions en l'àmbit de la salut
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Sol∙licituds de compareixença:
 del gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques perquè expliqui les actuacions de l'entitat a les Terres de l'Ebre en
compliment de la Resolució 282/XI, sobre el transport sanitari i el servei d'urgències a les Terres de l'Ebre, presentada per
tots els grups parlamentaris
 d’una representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya perquè informi sobre l’ús del monitoratge continu de la
glucosa (MCG) en la diabetis tipus 1 i la seva evidència cost‐efectivitat, presentada per tots els grups parlamentaris
 d'una representació del Col∙legi de Dietistes‐Nutricionistes de Catalunya perquè informi sobre el paper de l'alimentació
en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició, presentada per
tots els grups parlamentaris

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Proposta d'audiència en ponència:
 del president del Consell Comarcal del Barcelonès; del gerent del Consell Comarcal del Barcelonès; del representant dels
funcionaris en el comitè sindical i del representant dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal
del Barcelonès; del secretari d'Administracions Locals; del secretari i del vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona; amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i la 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, presentades amb JxS i C’s

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Proposta de Resolució sobre:
 les paraules homòfobes del bisbe de Solsona
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INTERIOR

Preguntes per escrit sobre:
 les mesures per a conservar el model dual de bombers professionals i voluntaris; la previsió de fer un pla de millorament
del model dual, i si el voluntariat està prou potenciat, desenvolupat i reconegut a les zones rurals
 la desproporció entre els parcs de bombers voluntaris i els de professionals a la regió d'emergències de Lleida
 la manera com se suplirà la manca de bombers voluntaris en la campanya d'estiu del 2017 i les peticions dels parcs de
bombers voluntaris amb relació a la selecció de voluntaris en la convocatòria del 2017
 les mesures previstes per a evitar el tancament del Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert

JUSTÍCIA

Pregunta oral al Ple sobre:
 la planta judicial a Catalunya
Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el règim d’aïllament dels departaments especials de règim tancat
Preguntes per escrit sobre:
 el volum de feina del Jutjat de Pau de la Secuita (Tarragonès) fins al trasllat del Centre Penitenciari Mas d'Enric; la dotació
actual de treballadors, i la previsió de volum de feina del Jutjat quan el Centre Penitenciari Mas d'Enric hagi incrementat
el nombre d'interns
 la creació del jutjat de pau del Catllar (Tarragonès)
Sol∙licituds de compareixença:
 del secretari general de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director
de tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona
 del secretari general de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de
subdirector de tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona
 del secretari general de Justícia perquè informi sobre el cessament de 89 interins de l'àmbit penitenciari en data del 31 de
maig de 2017
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ASSISTÈNCIA
A ACTES





Assistència als Premis Esperança
Dinar amb diputats nòrdics d’esquerres (Suècia i Dinamarca) en el marc del Programa de Visitants Internacionals,
impulsat pel Diplocat
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