Núm. 16
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (17/12/16 fins 08/02/17)
1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
ECONOMIA I
HISENDA

Presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de
l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de
l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades
en establiments turístics (s’adjunta document)
Sol∙licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució del projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
Interpel∙lació al Ple sobre:
 l'obtenció de dades fiscals
Preguntes per escrit sobre:
 les actuacions imputades al Fons de contingència des de l’any 2010 al 2016
 les dades fiscals que el Govern té dels ciutadans; si s’ha encarregat cap estudi per a crear un cens electoral propi; el
projecte de trametre una comunicació a les empreses i els ciutadans amb relació a la recaptació dels tributs per una
autoritat tributària catalana; si ha encarregat cap estudi sobre fórmules perquè els ciutadans s'adrecin a una autoritat
tributària catalana en el cas que rebin cap comunicació de l'agència tributària espanyola
Sol∙licitud de sessió informativa:
 amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda sobre les informacions aparegudes relatives a l'obtenció de dades
fiscals pel Govern
Sol∙licituds de compareixença:
 del secretari d'Hisenda perquè informi sobre les informacions aparegudes relatives a l'obtenció de dades fiscals pel
Govern
 del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el document "Investor presentation"
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del secretari d'Hisenda i del director de l’Agència Tributària de Catalunya perquè informin sobre el sistema informàtic
Espriu, els recursos que s'hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí

Proposta d'audiència en comissió:
 d'una representació de Comissions Obreres; de la Unió General de Treballadors; de Pimec; de Foment del Treball
Nacional; d’una catedràtica de dret tributari i de professors d'economia política de la Universitat de Barcelona; d'una
representació de Gestha amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones
jurídiques

TREBALL

Pregunta oral al Ple sobre:
 el millorament de l'ocupabilitat per mitjà de l'acreditació i la qualificació professionals
Preguntes per escrit sobre:
 el nombre d'actuacions fetes per la Inspecció de Treball en l'edificació i rehabilitació d'edificis, i en el sector de l'hoteleria
el 2016
 el nombre de reunions del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya fins al 2016
 les actuacions amb relació a l'accident que es va produir a l'Hotel Princesa Sofia el 27 de gener de 2017
 les accions per a controlar la legalitat dels processos de subcontractació
 les mesures adoptades per a combatre l'accidentalitat en el sector de la construcció, i la constitució d'una mesa sectorial
de la construcció que tingui com a prioritat la prevenció dels riscos laborals
 el nombre d'actes aixecades i executades per la Inspecció de Treball el 2014, el 2015 i el 2016, i la ràtio d'inspectors per
treballador en el període 2010‐2016

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Propostes de Resolució sobre:
 el centre de transformació d'Endesa Distribución Eléctrica SLU a Sant Feliu de Llobregat
 de suport al desenvolupament de l'energia eòlica i fotovoltaica, presentada amb JS, CSQP i PPC
 el subministre elèctric a la Torre de Capdella, presentada amb JS, C’s, CSQP i CUP
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Preguntes per escrit sobre:
 els talls de subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta; les afectacions
a les instal∙lacions del Penta i del Plaseqta a Flix, i les actuacions previstes per a assegurar que la interrupció del
subministrament elèctric no afecti els serveis vinculats al Penta i al Plaseqta
 el compliment de de la Llei 18/2008, de garantia i qualitat del subministrament elèctric
Sol∙licitud de compareixença:
 del secretari d'Universitats i Recerca perquè presenti un informe sobre l'avaluació del Pla Serra Húnter, presentada amb
JS, C’s, SOC, CSQP, PPC, CUP

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Pregunta oral al Ple sobre:
 les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona
Preguntes per escrit sobre:
 la posada en funcionament de les estacions de Provençana i d'Ildefons Cerdà de la línia 10 del metro
 les mesures adoptades per a aclarir les irregularitats en la gestió de l'aeroport de Lleida‐Alguaire; el coneixement que el
president d'Aeroports de Catalunya té de la denúncia d'irregularitats en la facturació de serveis; els motius pels quals es
van pagar hores extres a l'empresa Lesma Handling per serveis que no consten; les raons per les quals Aeroports de
Catalunya va assumir el cost d'un treballador per a tasques de prevenció d'incendis de l'empresa adjudicatària Falk ; els
motius pels quals no es va convocar un nou concurs públic per a la prestació dels serveis d'extinció d'incendis a l'aeroport
de Lleida‐Alguaire
 els abocaments de pasta de paper al riu Francolí, entre Valls i Alcover, les accions fetes, les repercussions en el medi i les
sancions imposades
Proposta d’audiència en comissió:
 d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya; l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; la
Federació Catalana de Motonàutica; la Federació Catalana de Vela; de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics;
la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors; d'una representació del Port de Palamós; del Port de Vilanova
i la Geltrú; del Port de Sant Carles de la Ràpita; del Port d'Arenys de Mar; del Port de Portbou; d'una representació del
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Moviment per la Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals

AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l'execució del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea, presentada amb C’s, CSQP i PPC
Preguntes per escrit sobre:
 els quilos de fruita que han venut els productors catalans en el període 2010‐2016, i els que s'han exportat; el preu de
venda de les varietats de fruita pels productors del gener del 2016 al gener del 2017; l'impuls de mesures per a fer front a
la crisi dels preus de la poma i de mesures per a promocionar el consum de la poma Golden; la previsió de fer campanyes
per a promocionar la qualitat de la fruita de proximitat i per adoptar mesures de suport als petits agricultors que pateixen
la crisi dels preus
Sol∙licituds de compareixença:
 del president de la Federació de Productors de Mol∙luscos del delta de l’Ebre perquè informi sobre els projectes i les
problemàtiques del sector
 del president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum perquè informi sobre la situació del
sector ramader i sobre els resultats de la vacunació contra la malaltia de la llengua blava

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
 l'Informe de fiscalització 10/2016, sobre l'Autoritat Catalana de la Competència, any 2014
 l'Informe de fiscalització 11/2016, sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, anys 2011, 2012 i 2013
 l'Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, any 2011

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
 Representants veïnals en relació amb el projecte de pacificació l’avinguda Meridiana, de Barcelona

ASSISTÈNCIA
A ACTES



Assemblea de la UGT del Baix Llobregat.
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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 temps que la calefacció i el sistema d’aigua calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha
funcionat correctament; i el dia des del qual té constància de les fallades en els sistemes de la residència, les reunions
tingudes amb la direcció i amb els responsables municipals; les actuacions proposades pel Servei d'Inspecció i Registre
per a solucionar els problemes de climatització; la informació als usuaris i a llurs familiars sobre la situació de manca
d'aigua calenta i calefacció, i els protocols per a casos de fallada de la calefacció i el sistema d'aigua calenta en
residències per a gent gran
 l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a fer obres en equipaments cívics de participació ciutadana
 el reforç de la dotació econòmica als ens locals per a les polítiques d'acollida en immigració, i l'impuls de formes de
finançament, ajuts o subvencions per a reforçar les capacitats dels col∙lectius migrants
Sol∙licitud de compareixença:
 del president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, perquè informi sobre les accions i els objectius de l'entitat
per a fomentar l'esport escolar

ENSENYAMENT

Preguntes per escrit sobre:
 els centres d'educació infantil, primària i secundària, que tenen fibrociment o amiant en les seves instal∙lacions; el
finançament de les tasques de retirada i el calendari previst
 el calendari previst, les conclusions del debat i la participació de representants de la comunitat educativa en l'elaboració
del Programa de millora i innovació de la formació de mestres (MIF), i el millorament de la formació permanent dels
professors
 l'increment de la ràtio d'alumnes per aula a l'Escola Marcel∙lí Domingo, de Roquetes, la resposta a la recollida de
signatures de l'associació de mares i pares i si el Departament d'Ensenyament prendrà cap decisió per a disminuir la ràtio
d'alumnes per aula
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el garantiment de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües maternes als alumnes d'origen estranger; si té cap
conveni per a fomentar‐ne l'aprenentatge de les llengües maternes

Sol∙licitud de compareixença:
 d'una representació de la Junta Central de Directors d'Ensenyament de Catalunya perquè informi sobre la funció directiva
dels centres docents, presentades amb JS

INFÀNCIA

Proposta de resolució sobre:
 l'atenció adequada als infants i els joves amb trastorn de l'espectre autista, presentada amb C’s i CSQP

SALUT

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, presentada amb JS, CSQP, CUP
Propostes de resolució sobre:
 la saturació de les urgències hospitalàries
 la construcció del CAP Gavà 3
 els serveis d'atenció primària de Gavà
Preguntes per escrit sobre:
 la previsió de jubilacions de professionals mèdics als centres de l'ICS en el període 2016‐2020
 el nombre de professionals mèdics amb formació de metge intern resident que han demanat l'acreditació per a exercir
a l'estranger el 2015 i el 2016
 el nombre de derivacions des de centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats del 2015 al 2017
 el nombre de derivacions des de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell, a altres centres hospitalaris del 2015 al 2017
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3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

Proposta de resolució sobre:
 el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015‐2018
Preguntes per escrit sobre:
 les fundacions que han rebut subvencions públiques des de l’any 2010 al 2016, amb especificació de les rebudes per tots
els Departaments de la Generalitat
 l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a implantar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; per a promoure la participació ciutadana o fer consultes ciutadanes en llur àmbit; per a elaborar
plans de formació o jornades tècniques de participació ciutadana i per a enfortir el teixit associatiu i la participació
ciutadana des dels ajuntaments
 l'acompanyament als ens locals per a entrar en el finançament europeu; els imports econòmics i la signatura de convenis
de col∙laboració per a donar‐los suport en matèria de cooperació al desenvolupament descentralitzat; l'impuls de
convenis de col∙laboració en matèria de desenvolupament d'activitats de sensibilització i de foment del
codesenvolupament
 el pressupost destinat al desenvolupament de les lleis de memòria històrica; l'establiment de línies de finançament per a
projectes de recuperació de la memòria històrica per a ajuntaments; les iniciatives que es duen a terme per a la
reconciliació i la restitució jurídica i moral; la coordinació entre la direcció del Memorial Democràtic i els ajuntaments
 l'habilitació de mecanismes de suport a les entitats privades no lucratives per mitjà dels ajuntaments per a complir la Llei
19/2014
 l'assistència econòmica a les entitats locals; l'organisme que els donarà suport i assessorament jurídic i tecnològic; la
data de posada en marxa i la concreció del programa de suport per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Sol∙licitud de compareixença:
 d’un representant del Banc d'ADN perquè informi sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes en el
context de la Guerra Civil
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AFERS
INSTITUCIONALS

Interpel∙lació al ple sobre:
 les actuacions per a preparar una eventual secessió
Moció al Ple sobre:
 les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya
Preguntes per escrit sobre:
 els organismes de la Generalitat implicats en la convocatòria, la preparació i la difusió de la conferència "The catalan
referèndum"; si tenia caràcter institucional; els contactes mantinguts amb els grups parlamentaris europeus per a la seva
organització; els mitjans de comunicació en què es va fer publicitat i el desglossament de l'import destinat a l'empresa
Havas Media Group
 si ha encarregat cap estudi sobre les preferències polítiques dels jutges i els magistrats i la voluntat de romandre a
Catalunya en cas de secessió; l'existència d'un pla de contingència per a substituir‐los si decidissin anar‐se'n i d'un pla per
a fixar un termini perquè decideixin si romanen a Catalunya en cas de secessió; i sobre si ha encarregat cap estudi sobre
la creació d'un nou sistema judicial
 si ha iniciat una selecció de jutges per a exercir a Catalunya en cas de secessió; si disposa de cap estudi sobre el nombre
de vacants que es produirien en la plantilla; si l'anterior conseller de Justícia va encarregar cap estudi sobre l'estimació
dels jutges, fiscals i secretaris judicials que marxarien de Catalunya en cas de secessió; si ha encarregat que es tinguin
entrevistes amb advocats perquè es presentin a la convocatòria de places en cas d'un estat català independent
 si ha mantingut converses amb l'OTAN
 la informació que té amb relació als estats de la Unió Europea que reconeixerien Catalunya l'endemà mateix del
referèndum sobre la independència; l'existència d'un pla consensuat amb estats de la Unió Europea davant l'eventual
secessió de Catalunya
 l'existència d'un compromís o d'una manifestació d'intencions d'algun estat de fer de banc de Catalunya en cas de
secessió; i d'algun fons d'inversió internacional d'obrir una línia de crèdit a la Generalitat
 si ha encarregat cap estudi sobre l'aprovació d'una llei de transitorietat que discrimina positivament als
castellanoparlants que no han fet la normalització; si ha encarregat cap estudi sobre la llengua o les llengües oficials de
Catalunya en un estat català independent; la intenció d'establir una regulació que estableixi el català com a única llengua
oficial en un estat català independent
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si ha encarregat la formació d'una unitat especialitzada en investigació i contraespionatge en el Cos de Mossos
d'Esquadra; si ha rebut assessorament o ajuda tècnica d'algun estat per a formar aquesta unitat
si ha encarregat cap estudi sobre les preferències polítiques dels funcionaris i treballadors públics de la Generalitat

Sol∙licituds de sessió informativa:
 amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal
en diverses conferències
 amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions fetes pel senador
Santiago Vidal
 amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal
 amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions fetes pel senador
Santiago Vidal
 amb el conseller d'Interior sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal
Sol∙licitud de compareixença:
 de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Republicana de Catalunya perquè informi sobre unes afirmacions que va
fer en diverses conferències
Proposta d'audiència en comissió:
 de representants experts en vot electrònic de l'empresa Scytl, i representants del col∙lectiu Marea Granate amb relació
al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

CULTURA

Proposta de resolució sobre:
 les cases regionals, presentada amb C’S i PPC
Sol∙licituds de compareixença:
 de la directora general de Política Lingüística perquè expliqui el darrer informe sobre l'estat de la llengua catalana i les
polítiques lingüístiques de l'occità, presentada per tots els grups parlamentaris
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CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

de l’Associació de dones cineastes i de mitjans audiovisuals (CIMA Catalunya) perquè presentin les seves propostes de
cara al Pla Estratègic de l’Audiovisual 2017‐2020, presentada per tots els grups parlamentaris

Preguntes orals en comissió sobre:
 les dades d'audiència i la signatura del contracte programa
Sol∙licitud de compareixença:
 del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè presenti el Llibre blanc de l'audiovisual

GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Proposta de resolució sobre:
 la destinació dels ingressos derivats de l'impost sobre els habitatges buits
Preguntes per escrit sobre:
 l'import executat de la partida d'ajuts a danys catastròfics i actuacions urgents del pressupost prorrogat del 2015, i
l'import executat final del pressupost del 2014
 el deute amb els ajuntaments corresponent a les obligacions reconegudes; el corresponent a les relatives a l'aplicació de
la llei de barris; el corresponent a les relatives al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, en tots els casos de l'exercici
2014 i dels anteriors
 el deute amb els consells comarcals corresponent a les obligacions reconegudes de l'exercici 2014 i anteriors
 el pressupost destinat a programes de diversitat religiosa i la previsió d'obrir les línies subvencionadores per als ens
locals; l'ampliació del pressupost per a desenvolupar el reglament de la Llei 16/2009, dels centres de culte
 si la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge pretenia influir, o donar alguna indicació als
treballadors del sector públic amb relació a l'assistència als actes de suport a l'expresident i les exconselleres de la
Generalitat en el judici del 6 de febrer de 2017; la intenció de donar indicacions als responsables de recursos humans dels
organismes de la Generalitat per a facilitar l'assistència dels funcionaris, el tracte que donarà a les manifestacions i els
actes públics polítics o sindicals que tinguin lloc durant la jornada laboral dels treballadors públics de la Generalitat
 l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a modernitzar les administracions locals i facilitar l'intercanvi
d'informació entre els ciutadans i l'Administració
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INTERIOR

la dotació pressupostària per al compliment de l'Acord GOV/98/2006, de delegació de competències de gestió dels
serveis prestats en els equipaments cívics de l'Administració de la Generalitat a determinats ens locals
la dotació econòmica prevista per a implantar la interoperabilitat entre administracions

Preguntes per escrit sobre:
 els motius pels quals no es va fer cap control d'alcoholèmia o drogotest al detingut per haver atropellat un mosso
d'esquadra la nit del 15 de desembre de 2016; perquè es va deixar sense efecte una detenció practicada per
l'atropellament; les situacions en què la Unitat Territorial d'Investigació pot assumir la responsabilitat d'instruir un atestat
o deixar sense efecte una detenció
Proposta d'audiència en comissió:
 del director general de Stub‐Hub International; d’una representació de l’Associació Espanyola d’Economia Digital
(Adigital); d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les
activitats d’espectacles públics i recreatives

JUSTÍCIA

Pregunta oral al Ple sobre:
 les informacions aparegudes sobre els jutges que treballen a Catalunya
Preguntes per escrit sobre:
 la mitjana d'edat dels treballadors en l'àmbit penitenciari; el percentatge de treballadors de més de cinquanta‐cinc anys i
la distribució per serveis i centres
Sol∙licitud de sessió informativa:
 del conseller de Justícia sobre el tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona ‐ Presó Model
Sol∙licituds de compareixença:
 d'una representació de Comissions Obreres; de la Unió General de Treballadors; de la Central Sindical Independent i de
Funcionaris; de professors de la Universitat de Barcelona; d'un representant de l'Administració de justícia; del director
general de Serveis Penitenciaris; de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, perquè
informin sobre la violència als centres penitenciaris, presentades per tots els grups parlamentaris
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REUNIONS DE
TREBALL

ASSISTÈNCIA
A ACTES

Reunions amb:
 el president de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
 representants de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
 representants de l’Aliança Nacional de Síria




Acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2016
Acte de presentació públic de Federalistes de CCOO
Concentració contra la islamofobia davant el Consolat d’EEUU, promoguda per Unitat contra el feixisme i el racisme

