Núm. 10
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (31/05/16 fins 01/07/16)

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

Proposta de Resolució sobre:
 les condicions laborals de les cambreres de pisos
Preguntes per escrit sobre:
 les modificacions urbanístiques afectarien a la factoria Alstom a Santa Perpetua de la Mogoda

ECONOMIA I
HISENDA

Interpel.lació i Moció al Ple sobre:
 l'Agència Tributària de Catalunya. Oficines liquidadores
Sol·licituds de compareixença:
 d’una representació del Departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona, del director de l'Institut d'Estadística de
Catalunya, i del director del Centre d'Estudis d'Opinió, amb relació Projecte de Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Proposta de Resolució sobre:
 el Tractat transatlàntic de comerç i inversions, presentada conjuntament amb CSP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 l’accionariat de Ficosa Inversión
Sol·licituds de compareixença:
 del president d'EURECAT; per informar del desenvolupament inicial del centre EURECAT, centre tecnològic de Catalunya
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TERRITORI
I MEDI AMBIENT

del director general de la Patronal del sector dels videojocs (AEVI), perquè presenti les necessitats i les oportunitats del
sector dels videojocs

Preguntes orals al Ple sobre:
 la C-32 al seu pas pel Maresme
 Logis Penedès
Propostes de Resolució sobre:
 la connectivitat del Maresme amb l'Aeroport de Barcelona El Prat
 la millora del transport públic als municipis de la plana del Delta del Llobregat
 la creació del grup de treball de peatges
 el soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat des de la rambla Iberia fins al passeig de Can Feu, a Sabadell, presentada
per tots els grups parlamentaris
Preguntes per escrit sobre:
 els preus dels bitllets d'autobús entre Almacelles i Barcelona, entre Lleida i Barcelona, i dels bitllets de tren entre Girona i
Barcelona i entre Lleida i Barcelona
 els canvis realitzats a la línia S5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 la subestació elèctrica a Sant Just Desvern i la corresponent línia d'alta tensió (MAT) sobre el Parc Natural de Collserola
 la contaminació de nitrats a totes les fonts de la comarca d’Osona
 la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur

ASSISTÈNCIA
A ACTES
REUNIONS DE
TREBALL



manifestació en defensa de l’Ebre

Reunions amb:
 experts sobre la situació laboral dels treballadors i treballadores als hotels
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2on Eix: Una Agenda per la Igualtat: garantir els serveis públics
i els drets de ciutadania
AFERS SOCIALS I
FAMILIES

Interpel.lació i Moció al Ple sobre:
 les polítiques per a la gent gran
Preguntes per escrit sobre:
 l'import previst en el Projecte de llei de pressupostos per al 2016 per a la residència La Torxa, de Lleida (Segrià)
Propostes de compareixença:
 de representants de l’Associació Teadir, per informar de les dificultats que es troben les famílies amb fills amb síndrome de
l’espectre autista
 de representants de Save the Children; president del Congrés de la Infància; vicepresident de la Federació d'Entitats d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència; coordinadora d'UNICEF a Catalunya; representants del Casal dels Infants, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per
infants i joves a càrrec menors de divuit anys

ENSENYAMENT

Propostes de resolució sobre:
 la declaració del CEIP l'Escoleta de Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
 la retirada d'amiant a les instal·lacions escolars de Catalunya
 les necessitats educatives per al proper curs 2016-2017, presentada conjuntament amb C’s, CSP, PP i CUP
 l'escola Mar Nova de Premià de Mar, presentada conjuntament amb C’s, CSP, PP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 les escoles de la demarcació de Girona que estan instal·lades totalment en aules prefabricades dels cursos 2012 al 2016 i la
previsió per al curs 2016-2017
 la situació que denuncia la comunitat educativa de La Sénia, com a conseqüència de l'aplicació del decret de plantilles
docents, el reforç de la dotació de la plantilla de l'Escola Jaume I i de l'Institut de La Sénia per reduir la ratio i complir els
criteris marcats per la Llei d'Educació per al proper curs escolar
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les beques pel servei de menjador escolar a Catalunya
l’aplicació del Decret de plantilles docents
la recuperació de la competència en la gestió de les beques a l'estudi
els serveis de transport i menjador escolar

Sol·licituds de compareixença de:
 representants d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya, per informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb
problemàtiques de salut mental i llurs familiars

SALUT

Propostes de resolució sobre:
 la creació d’una unitat d’expertesa en esclerosi lateral amiotròfica, presentada per tots els grups parlamentaris
 el trasllat del servei de rehabilitació Bòbila del CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat, presentada conjuntament amb
C’S i PP
Preguntes per escrit sobre:
 el transport sanitari programat
 el calendari previst pel Govern per a aprovar el Pla de salut de Catalunya 2016-2020
 els recursos assistencials per a persones afectades per fibromiàlgia o fatiga crònica
 el nombre de malalts diagnosticats d'Alzheimer a Catalunya

ASSISTÈNCIA
A ACTES




manifestació contra les retallades en educació
manifestació en defensa dels drets socials
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Proposta de compareixença:
 representants de l'Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura

CULTURA

Proposta de resolució al Ple sobre:
 les obres d’art de Sixena, signada per JxS, PSC, CSP, PP i CUP
Preguntes per escrit sobre:
 Quina subvenció rep per part del Govern l’entitat Plataforma per la Llengua

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 la cobertura informativa de la campanya electoral

Interpel.lació i Moció al Ple sobre:
GOVERNACIÓ,
 el món local
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

INTERIOR

Proposta de resolució sobre:
 Desokupa una empresa especialitzada en el desallotjament de pisos o edificis ocupats il·legalment
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Preguntes per escrit sobre:
 la dotació de Mossos prevista pel Departament d'interior per fer front a la temporada de Fruita a les terres de Ponent, i les
mesures previstes per fer front a la sensació d'inseguretat que cada any es produeix entre la població davant el fenomen de
robatoris i altres problemes de seguretat en el camp
 les identificacions per part dels Mossos d’Esquadra a periodistes
JUSTÍCIA

Preguntes per escrit sobre:
 les convocatòries públiques de subvencions fetes pel Departament de Justícia des de l’any 2010

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb representants de:
 la Taula per la Pau a Colòmbia
 l’Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a Catalunya
 l’Associació Stop Mare Mortum
 treballadors del CIRE
 Formació Escó 136
 Avalot sobre l’ILP de mesures urgents d’habitatge
Visites a:
 ONG T’Acompanyem
 Ruïnes d’Empúries

ASSISTÈNCIA
A ACTES








concentració: Estan reobrint el CIE: No ho permetrem!
presentació del manifest “SOS refugiades”
lliurament del Premi Europa a l’Ajuntament de Girona
concentració: Prou repressió a Egipte. Justícia pels refugiats
manifestació “Obriu fronteres – Refugees Welcome-Volem acollir”
ofrena floral amb motiu de l’aniversari de la mort del president Tarradellas
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jornada sobre empreses transnacionals i drets humans
lliurament del premi d’Honor de les Lletres catalanes
participació al torneig de l’Avalot contra la LGTBfobia
sobre mecenatge cultural, organitzat per l’Ateneu Barcelonès
premis nacionals de cultura
lliurament dels premis Valor de l’ICAB
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