Núm. 19
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (26/04/17 fins 10/05/17)

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

Preguntes per escrit sobre:
 el nombre d'itineraris personalitzats d'inserció, les accions de formació fetes, el nombre de qüestionaris de factors
d'ocupabilitat tramitats i les acreditacions i certificats de professionalitat emesos pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el període 2012‐2016
 el nombre de persones que han estat orientades i que s'han inserit al món laboral per actuacions del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya en el període 2012‐2016
 les transferències de l'Estat i les transferències del Fons social europeu rebudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
per a polítiques d'ocupació en el període 2010‐2016
 els ingressos efectius del Fons social europeu rebuts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a polítiques d'ocupació
en el període 2010‐2015
 el nombre de persones amb discapacitat als centres especials de treball i les que estan en llista d’espera, i les mesures
preses per a garantir l'accés al treball de les persones amb discapacitat intel∙lectual o trastorn mental a través dels
centres especials de treball

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Sol∙licituds de compareixença:
‐ de representants del comitè de protecció animal del Col∙legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, i de tècnics de la
Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, perquè exposin els problemes dels espectacles amb
mamífers marins, presentades per tots els grups parlamentaris
Pregunta per escrit sobre:
 les mesures previstes per a protegir la vorera rocallosa al punt quilomètric 33 de la carretera C‐17 entre el Figaró i
Centelles
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AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA I
ALIMENTACIÓ

Preguntes per escrit sobre:
‐ les inspeccions realitzades per l’Agència Catalana del Consum, per comprovar l’etiquetatge i manca de grau en els
productes agroalimentaris; les realitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per assegurar el
compliment de la millora de funcionament de la cadena alimentària; les realitzades pel Departament d’Empresa i
Coneixement en relació amb la prohibició de realitzar venda a pèrdues; les realitzades per l’Autoritat Catalana de la
Competència respecte a la prohibició d’abusar d’una posició de domini, especificant les fetes d’ofici i per denúncia de la
ciutadania.

SINDICATURA DE
COMPTES

Propostes de Resolució sobre:
 el Compte general de la Generalitat 2014
 Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, any 2014
 Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, anys 2011‐2012

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

Interpel∙lació al ple sobre:
 els centres especials de treball
Propostes de resolució sobre:
 el centre de dia i residència per a gent gran de Llançà
 el Consell General de Serveis Socials
 la convocatòria del Consell d'Avaluació de Necessitats Socials
 el Pla estratègic de Serveis Socials
Sol∙licitud de compareixença:
 de la presidenta del Col∙legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya perquè expliqui les accions i els objectius del
Col∙legi
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ENSENYAMENT

Interpel∙lació al Ple sobre:
 els serveis de menjador i transport escolar
Proposta de resolució sobre:
 el projecte de construcció de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Preguntes per escrit sobre:
 el perjudici per a una escola de barri i la seva associació de mares i pares per fets com l'obertura d'un expedient a l'Escola
Rosa Campà, de Montferrer, per presumptes irregularitats en la gestió del servei de menjador; si el Departament ha obert
una investigació interna abans de portar‐ho a la Fiscalia i si ha fet el possible per resoldre el conflicte a base de diàleg i
mediació entre les parts
Sol∙licitud de compareixença:
 d'una representació de la Fundació Jaume Bofill perquè informi sobre el model d'escola a temps complet, presentada per
tots els grups parlamentaris

SALUT

Moció al Ple sobre:
 la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
AFERS
INSTITUCIONALS

Proposta d’audiència en comissió:
 d’un catedràtic de dret constitucional amb relació a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament, en el marc de la
Comissió de Reglament
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Preguntes per escrit sobre:
GOVERNACIÓ,
 l'actuació de la directora general d'Administració Local davant els pèrits judicials encarregats d'avaluar els expedients de
ADMINISTRACIONS
contractació dels ajuntaments de Figueres, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni i Lloret de Mar investigats pel jutjat
PÚBLIQUES,
d'instrucció del Vendrell i si ha intentat influir en els informes d’avaluació dels expedients
HABITATGE

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Proposta de resolució sobre:
 la utilització sexista i com a reclam publicitari del cos de les dones al Trofeu Compte de Godó
Sol∙licitud de compareixença:
 del president de la Fundació Enllaç perquè informi sobre les condicions de vida del col∙lectiu de la gent gran LGBTI

