Núm. 15
INICIATIVES PRESENTADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (15/11/16 fins 16/12/16)
1r Eix: Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació
ECONOMIA I
HISENDA

Presentació d’esmenes territorials i sectorials al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
(s’adjunta document)

TREBALL

Proposta de Resolució sobre:
 la ratificació de la Carta social europea

EMPRESA I
CONEIXEMENT

Pregunta oral al ple sobre::
 la pobresa energètica
Pregunta oral en comissió sobre:
 els convenis signats amb companyies subministradores de serveis bàsics per a afrontar els problemes econòmics derivats
de la pobresa energètica i el subministrament d'aigua
Preguntes per escrit sobre:
 els recursos econòmics destinats a pal∙liar els efectes de la pobresa energètica; els mecanismes establerts amb
l'Administració local per a gestionar‐los; el nombre de famílies que s'han acollit als ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua
per a afrontar el cànon de l’aigua; i la data prevista per a aprovar el reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
 les subvencions atorgades per a pal∙liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec als pressupostos del
2015
Sol∙licitud de sessió informativa:
 del conseller d'Empresa i Coneixement sobre la iniciativa d'electrificació del transport per carretera
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Sol∙licitud de compareixença:
 del director del Pla Serra Húnter, perquè expliqui els resultats i les dades del Pla, presentada amb CSQP
 d'una representació de Ciment Català perquè informi sobre la situació i els reptes de futur del sector, presentada per tots
els grups parlamentaris

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

Propostes de Resolució sobre:
 l'accessibilitat al servei de trens de rodalia
 la creació d'un carril bus d'alta eficiència i de baix cost, des de la carretera B‐23 fins a l'entrada de Barcelona, presentada
amb JS

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
 els representants de la Plataforma Fiscalitat Justa
 els directius de Ciments Molins

ASSISTÈNCIA
A ACTES




manifestació Es pot fer ara, en defensa d’uns pressupostos més socials
acte anual de la Cambra de Comerç d’Osona

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

Pregunta oral al Ple sobre:
 la Renda Garantida de Ciutadania
Preguntes per escrit sobre:
 les raons per les quals altres comunitats autònomes traslladen menors desemparats a Catalunya, i els provinents
d'Andalusia que han arribat durant el 2016; qui decideix el desplaçament d'un menor desemparat a una altra comunitat
autònoma; i qui paga el trasllat dels infants i adolescents provinents d'altres comunitats autònomes
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ENSENYAMENT

el nombre d'infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona que estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència, i el nombre d'educadors socials que hi treballen
els criteris per a adjudicar un centre residencial d'acció educativa als menors
el pressupost i el nombre de cases d'infants; la inversió feta en els darrers cinc anys; i el nombre d'infants acollits
el pressupost destinat a la Fundació Acció Social i Infància

Proposta de Resolució sobre:
 la commemoració dels trenta‐cinc anys de l'Escola Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia
Preguntes per escrit sobre:
 les gestions per a resoldre la manca de conserge al Centre de Formació d'Adults de Girona i el termini per a cobrir la plaça
Sol∙licitud de sessió informativa:
 de la consellera d'Ensenyament sobre el seguiment i l'avaluació del compliment de les mocions i les resolucions aprovades
en l’onzena legislatura, presentada amb C’s, CSQP i PPC
Sol∙licitud de compareixença:
 del director de l'Institut Escola Artística Oriol Martorell, de Barcelona, perquè informi sobre la singularitat del projecte
d'ensenyaments integrats, presentada amb C’S, CSQP, PP i CUP

INFÀNCIA

Propostes de resolució sobre:
 el seguiment del Pacte per a la infància i l’adolescència a Catalunya
 el trastorn específic del llenguatge
Sol∙licitud de sessió informativa:
 de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del Pacte per a la infància a Catalunya

SALUT

Propostes de resolució sobre:
 l'assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme
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la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones
diabètiques
la política de promoció de la salut
el model d'atenció a la salut de les persones transgènere, presentada per tots els grups parlamentaris

Preguntes per escrit sobre:
 l'import pendent de pagament amb el sector concertat de la salut en data del 31 d'octubre de 2016; la fixació de
l'activitat i la contraprestació econòmica del sector concertat de la salut per al 2016
 la despesa consolidada del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut
 el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries dels centres del Siscat a Barcelona el 2016; el temps mitjà i el
temps màxim d'espera a les urgències; l'evolució del nombre d'urgències ateses als centres hospitalaris del Siscat en el
període 2010‐2015; el nombre d'urgències ateses a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a l’Hospital del Mar de Barcelona del 5
al 12 de desembre de 2016; i especificació del nombre de derivacions a planta
Sol∙licitud de compareixença:
 d'una representació de l'associació Artrogriposi Múltiple Congènita perquè informi sobre la situació de les persones que
en pateixen
Proposta d'audiència en comissió:
 del president de la Federació de Municipis de Catalunya, del secretari general de la Federació de Salut de Comissions
Obreres, de la secretària general de la Federació de Salut de la Unió General de Treballadors, de representants de la
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, i del president de la Societat Catalana de Transplantaments,
amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
 els representants a Catalunya de l’Associació Artrogriposis Múltiple Congènita (AMC)
 els representants l’Associació de Trastorns del Llenguatge de Catalunya (ATELCA)
 els representants de la Mesa de l’Educació Pública de persones adultes
 els representants de l’AMPA de l’Institut Escola Artística Oriol Martorell
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A ACTES



acte d’inauguració del I Congrés Internacional de Defensors Locals

3r Eix: La regeneració institucional i democràtica
ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIO.
RELACIONS
INSTITUCIONALS I
TRANSPARÈNCIA

Proposta de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels refugiats a Catalunya, presentada amb JS, CSQP i CUP
Propostes de resolució sobre:
 les trames de sostracció de nadons amb origen en la repressió de la dictadura franquista
 la detenció de dirigents de l'oposició a Malàisia
 el cens i la conservació dels camps de concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial
Democràtic
 el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la dictadura en espais públics
Proposta d’audiència en comissió:
 d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat
catalana a l'exterior

AFERS
INSTITUCIONALS

Interpel∙lació al Ple sobre:
 les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya
Sol∙licitud de compareixença:
 del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya perquè expliqui la proposta de directrius de treball de l'Oficina per als
propers anys, presentada per tots els grups parlamentaris

CONTROL DE
L’ACTUACIÓ DE LA
CCMA

Preguntes orals en comissió sobre:
 el contracte programa i les dades d’audiència
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GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES,
HABITATGE

Pregunta oral en comissió sobre:
 la data prevista per a aprovar el reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

IGUALTAT DE LES
PERSONES

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
 la violència de gènere

INTERIOR

Interpel∙lació i moció al Ple sobre:
 els sistemes d’emergències

JUSTÍCIA

Sol∙licituds de compareixença:
 del president del Consell dels Col∙legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i degà‐president del Col∙legi de
Procuradors de Barcelona, perquè exposi les propostes de millorament en l'àmbit de la justícia, presentada per tots els
grups parlamentaris
 d'una representació de l'Associació per la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants perquè informi sobre el
programa de mediació cultural als centres penitenciaris, presentada per tots els grups parlamentaris
Sol∙licituds de compareixença:
 d’una representació del Comitè Català de Prevenció de la tortura, de representants dels sindicats d’UGT i CCOO de la
secció de presons, en relació amb els règims d’aïllament, en el marc del grup de treball sobre el règim d’aïllament dels
Departaments Especials de Règim Tancat

REUNIONS DE
TREBALL

Reunions amb:
 els participants a la conferència europea de solidaritat amb el poble sahrauí (Eucoco)
 els representants de Catalunya Laica
 els representant de Catalunya Cultura
 els representants del Comitè d’Empresa del Consorci per a la Normalització Lingüística (CpNL)
 els representants de l’Associació catalana de premsa comarcal
 els representants de les associacions QSD Global i Inter‐sos, de familiars de persones desaparegudes
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acte d’homenatge a les persones que van lluitar per les llibertats i van patir la repressió franquista
jornada contra la violència masclista
debat “La resposta i la gestió política‐Institucional als radicalismes i el terrorisme” organitzat per la Fundació Ernest Lluch
acte d’entrega de les Medalles d’Honor de Barcelona
presentació de l’Informe 2016 del CoNCA sobre l’Estat de la Cultura i de les Arts
presentació del manifest de Ventotene
jornada d’educació i gènere a la Universitat de Vic
debat “CoNCA: el darrer debat?, organitzat pel Cercle de Cultura

