INICIATIVES PARLAMENTÀRIES SOCIALISTES AL PARLAMENT I CONGRÉS
EMERGÈNCIA SOCIAL
Al Congrés







Hem aconseguit modificar la llei per a la prohibició dels talls de llum a les famílies
reconegudes com molt vulnerables. També s’ha modificat el finançament del bo social,
per tal que es faci en funció dels ingressos i rendes de les persones.
A més proposem
Pla integral de lluita contra la pobresa, el qual garanteixi un ingrés Mínim Vital, i el
reforç dels serveis socials”. L’establiment d’un Ingrés Mínim Vital per atendre les llars
sense recursos i combatre la pobresa infantil.
La consecució d’un Pacte Social, Polític i institucional per a construir una societat
segura i lliure de violència contra les dones
Una proposició no de llei per a la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys
Una proposició no de llei per a una Llei de Segona Oportunitat que sigui útil

Al Parlament














Hem aconseguit un Ple específic sobre la situació d'emergència social, la reactivació
econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional
Hem aconseguit la tramitació per urgència de la Renda Garantida de Ciutadania
Hem aconseguit tramitar la Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent
alimentari per introduir un canvi de comportament i actitud per part de tots els actors
socials i recuperar el valor dels aliments.
Pregunta i una proposta de resolució sobre famílies en situació de pobresa energètica
Propostes de resolució sobre pagaments de prestacions meritades per a fills menors
de tres anys i sobre el reconeixement dels professionals dels serveis socials bàsics
Proposta de resolució sobra l’eradicació de la violència masclista
Sol·licitud de compareixença i preguntes sobre la reforma renda mínima d’inserció
Pregunta, proposta de resolució i una sol·licitud de sessió informativa sobre el
desplegament i el seguiment del Pacte per a la infància i l’adolescència a Catalunya.
Pregunta oral al Ple i sol·licitud sessió informativa de la consellera sobre la situació de
les persones en situació de dependència
Pregunta oral al Ple sobre la renda garantida de ciutadania
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.
Pregunta oral al ple sobre la pobresa energètica.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I OCUPACIÓ DE QUALITAT

Al Congrés
 Hem aconseguit l’augment del 8% del salari mínim interprofessional per l’any 2017.














A més proposem
L’augment progressiu del salari mínim interprofessional per tal que assoleixi, en dues
legislatures, el 60% del salari mitjà net, quantia que assenyala la Carta Social Europea
com a retribució mínima suficient
La derogació la reforma laboral i negociar amb els interlocutors socials un nou Estatut
dels Treballadors, que garanteixi llocs de treball en condicions dignes, que recuperi la
negociació col·lectiva i restableixi l’equilibri de poder entre empresari i treballador
Una reforma fiscal que garanteixi el finançament del nostre Estat del benestar amb la
incorporació de la riquesa al sistema general de tributació, així com una estratègia
decidida contra el frau i l’evasió fiscal
Una Proposició no de Llei sobre l’adopció de mesures per a la protecció dels
treballadors autònoms econòmicament dependents i per posar fi a la precarietat de
les relacions laborals a la que ha portat l’ús fraudulent del Règim Especial de
Treballadors Autònoms i dels TRADE, així com acabar amb la figura del fals autònom.
Una proposició no de llei per a situar l’R+D+I com a una prioritat política i social
Proposició de Llei de modificació de l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors per
garantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats
Proposició no de Llei per la qual s’insta al Govern a duplicar les inversions destinades a
les polítiques actives d’ocupació
Una proposició de Llei Orgànica per a la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal que
qualifica com a delicte actes de resistència i protesta pacífica.
Una proposició no de llei sobre aprovació d’un pla de retorn del talent científic i
professional.
Una proposició no de llei sobre un pla contra l’explotació laboral, específicament en les
comunitats autònomes que presenten majors índex.
Proposició no de llei sobre foment de mesures d’igualtat en les relacions laborals i
impuls dels Plans d’Igualtat entre homes i dones en la petita i mitjana empresa.
Una proposició no de llei sobre la gradual disminució en la producció de l’energia
elèctrica per centrals nuclears.

Al Parlament






Hem conseguit la creació d’una Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el
Sector de l'Automoció
Hem aconseguit aprovar una resolució per un Pacte Nacional per a la Indústria.
Hem aconseguit aprovar una resolució combatre la precarietat laboral de les
cambreres de pis.
Hem aconseguit aprovar una moció sobre la qualitat de l’aire.
Hem aconseguit aprovar una moció al Ple sobre la política energètica.
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Pregunta al president de la Generalitat sobre la pèrdua de llocs de treball a les
comarques de Tarragona i de l’Ebre, la desinversió industrial i el futur del centre
recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou.
Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Propostes de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de
xarxes antipedra, les Indemnitzacions Compensatòries de Muntanya (ICM), els ajuts als
agricultors i els ramaders del Pirineu i sobre els pagaments pendents als agricultors,
ramaders i entitats del sector.
Proposta de resolució sobre la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal,
que qualifica com a delicte actes de resistència i protesta pacífica en relació amb els
processats per exercir el dret a vaga.
pregunta oral al Ple sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Interpel·lació i moció al Ple sobre ocupació per instar al Govern a impulsar els tres
eixos: la lluita a favor de la igualtat salarial, la recuperació del Servei d’Ocupació de
Catalunya i un gran Pacte pel Treball.
Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms, per lluitar contra
l’explotació dels treballadors de les falses cooperatives.
Pregunta oral al Ple de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del
sector càrnic d’Osona.
Pregunta oral al Ple sobre Logis Penedès.
Interpel·lació i moció al Ple sobre la política fiscal del Govern de la Generalitat.
Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea instant al Govern
de l'Estat a ratificar la Carta Social Europea Revisada de T996 i el Protocol Addicional a
la Carta Social Europea de 1995, que estableix un procediment de reclamació
col·lectiva que permet a les organitzacions socials denunciar al Govern davant el
Comitè de Drets Socials, quan les seves lleis o polítiques públiques siguin contràries a
la Carta Social Europea..
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SERVEIS PÚBLICS I DRETS DE CIUTADANIA
Al Congrés





Hem aconseguit derogar les revàlides i la creació de una subcomissió parlamentària
per a l’obertura d’un procés de diàleg amb les administracions i la comunitat educativa
per arribar a un acord sobre un projecte de llei bàsica d’educació que derogui la
LOMCE, garanteixi un sistema educatiu públic estable i de qualitat, basat en l’equitat i
la igualtat
Un acord per a la derogació de la Ley Mordaza (Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març,
de protecció de la seguretat ciutadana)
Un acord per a la reinversió del superàvit municipal.
A més proposem















Proposició de llei per a la revaloració de les pensions sense pèrdua de poder adquisitiu
per 2107
Proposició no de llei relativa a eliminar els concerts educatius amb centres que
segreguen per raó de sexe i impulsar la coeducació i la igualtat en el sistema educatiu.
La recuperació de la universalitat en el servei públic sanitari
La reconstitució del Pacte de Toledo i la seva convocatòria immediata per a acordar les
mesures que han d’assegurar les pensions dignes avui i per al futur
Una proposició no de llei per a l’aplicació efectiva del Sistema per a l’Autonomia i
l’Atenció a la Dependència
Proposició de llei sobre supressió de taxes judicials
La derogació de l’ARSAL per a restablir el principi constitucional de l’autonomia local i
que els ajuntaments recuperin la seva capacitat de prestar serveis públics a la
ciutadania
Una proposició no de llei per a la reforma de la nacionalitat espanyola adquirida per
descendents d’espanyols i a través de la residència
Una proposició no de llei d’igualtat salarial entre dones i homes
Una proposició no de llei per a la compatibilitat de la percepció de pensions amb els
rendiments del treball derivats de l’activitat creativa
Una Proposició no de llei per a la regularització de les pensions dels emigrants
retornats.
Una proposició no de llei sobre l’increment de l’ajuda humanitària per als desplaçats i
persones refugiades.
Una Proposició no de llei sobre les ajudes de subsidiació de préstecs.

Al Parlament



Hem aconseguit tramitar la Proposició de llei per tal que la gestió d’Aigües Ter
Llobregat torni a ser declarada 100% pública.
Hem aconseguit tramitar la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en
relació amb els infants orfes.
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Hem aconseguit aprovar una moció sobre les polítiques per a la gent gran, per
tramitar la futura llei de la Gent Gran.
Hem aconseguit aprovar una moció sobre el desplegament de la llei 10/2015, del 19
de juny, de formació i qualificació professionals.
Hem aconseguit aprovar una Proposta de resolució demanant la recuperació de la
paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
Hem aconseguit aprovar una moció al Ple sobre la violència de gènere.
Proposició de llei de reforma de la Llei d’Educació per a l’eliminació dels concerts a les
escoles que segreguen per sexe.
Interpel·lació i moció al Ple sobre la política sanitària.
Proposta de resolució per garantir el 100% de les beques menjador i apostar per un
nou model en la seva gestió.
Proposta de resolució per garantir la suficiència dels beques als serveis de menjador
escolar
Pregunta sobre el calendari previst per a l’inici del finançament de les escoles bressol.
Interpel·lació i moció al Ple sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al
SISCAT.
Proposta de resolució per l’elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llengua
de signes catalana.
Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament a
Barcelona.
Pregunta oral al Ple sobre el Consorci per a la normalització lingüística.
Proposta de resolució de la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral
per als infants i adolescents.
Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per fer front l’epidèmia VIH a
Catalunya.
Interpel·lació i moció al Ple sobre la situació de les places residencials a Catalunya.
Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant a les instal·lacions escolars de
Catalunya.
Esmena amb text alternatiu a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de
Protecció Social.
Proposta de resolució sobre el decret de plantilles i provisió de places docents.
Pregunta oral al Ple sobre l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
Proposta de resolució per l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les
persones celíaques.
Pregunta oral al Ple sobre les beques menjador.
Proposta de resolució per l’elaboració d’un pla per al pagament del deute amb els
ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris.
Sol·licitud de sessió informativa dels responsables de Twiter i Facebook en matèria de
ciberassetjament.
Pregunta oral al Ple sobre els compromisos adquirits pel conseller de Salut.
Sol·licitud de sessió informativa del conseller de Salut per demanar explicacions sobre
la planificació sanitària i els plans de futur al Vallès Occidental; i sobre la proposta de
compra de l’Hospital General de Catalunya.
Interpel·lació i moció al Ple instant al Govern a aprovar un nou Pla de finançament i
inversions de les Universitat Públiques 2017-2021.
Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les estacions de
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalies.
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REGENERACIÓ INSTITUCIONAL I DEMOCRÀTICA
Al Congrés








La modificació de la Llei Electoral per a facilitar l’exercici del vot dels espanyols a
l’exterior, suprimint el sistema de vot pregat.
La reforma de la legislació de partits polítics, que garanteixi i consolidi la democràcia
en la seva estructura interna i en el seu funcionament i per a l’establiment d’un model
de finançament vinculat a aquest principi i als de transparència i control rigorós dels
comptes de les organitzacions polítiques.
La supressió dels terminis per a la instrucció de procediments penals, recollits a la
darrera reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
La prohibició de la concessió d’indult en els delictes vinculats a supòsits de corrupció i
violència de gènere.
La reforma del Reglament del Congrés per obrir-lo a la participació ciutadana i fer-lo
més transparent.
Proposició de Llei sobre la modificació de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la
televisió de titularitat estatal, per a recuperar la independència de la Corporació RTVE i
el pluralisme en l’elecció parlamentària dels seus òrgans.

Al Parlament













Hem aconseguit tramitar la Proposta per a presentar al Congrés dels Diputats la
proposició de Llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007 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.
Hem aconseguit tramitar 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, relativa a la
memòria històrica, i d'altres normes relacionades (270-00004/11)
Hem aconseguit tramitar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme (202-00029/11)
Hem aconseguit tramitar la Proposició de Llei de regulació del règim d’inelegibilitat,
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament
de Catalunya
Hem aconseguit aprovar una moció sobre món local, demanant al Govern un pla de
pagament ajuntament per ajuntament que clarifiqui el deute i sigui reconegut per
ambdues parts.

Interpel·lació i moció al Ple per instar la creació d’un grup de treball per analitzar i
reflexionar sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Pregunta oral al Ple sobre la prevenció d’incendis.
Pregunta oral al Ple sobre el risc de desprestigi de determinats organismes i
institucions.
Creació d’un intergrup parlamentari per Palestina.
Creació d’un intergrup parlamentari sobre els Drets Col·lectius dels Pobles.
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Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural.
Proposició no de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria
audiovisual.
Proposta de resolució sobre la segona activitat de Mossos, policies locals i Bombers.
Proposta de resolució per la creació del Registre de Parelles de fet.
Proposta de resolució per la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques als
interns dels centres penitenciaris.
Proposta de resolució sobre Desokupa una empresa especialitzada en el
desallotjament de pisos o edificis ocupats il·legalment.
Interpel·lació i una moció al Ple sobre l’audiència i la pluralitat de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Proposta de resolució per reclamar el calendari de pagament del deute a les entitats
locals.
Pregunta oral al Ple sobre les polítiques d’igualtat.
Pregunta per escrit sobre els càrrecs del Govern i directius del sector públic als qual
s’ha incrementat el sou durant aquesta legislatura, i els directius del sector públic amb
un sou més elevat que el de conseller de la Generalitat.
Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de
Catalunya, presentada per tots els grups parlamentaris.
Proposta de creació d’un grup de treball sobre el règim d’aïllament dels departaments
especials de règim tancat.
Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari i la recuperació
dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència del Tribunal Constitucional
31/2010.
Proposta de resolució sobre el marc competencial de la Generalitat de Catalunya.
Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors.
Proposta de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels refugiats a Catalunya
Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons durant la repressió de
la dictadura franquista.
Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de concentració i els
batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic.
Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la
dictadura en espais públics.
Interpel·lació i una moció al Ple sobre els sistemes d’emergències.
Interpel·lació i moció al Ple sobre l’Agència Tributària de Catalunya i pregunta oral al
Ple sobre Oficines liquidadores demanant que es mantingui l’eficàcia i l’agilitat da
l’actual servei en el procés d’assumpció per part de l’Agència de les funcions
d’aquestes oficines.
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NOU ACORD ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA

Al Congrés
 Hem aconseguit un acord per a l’inici del procediment per a la reforma dels sistema de
finançament autonòmic.
 Hem aconseguit l'acord per a la modificació de la Llei Orgànica del Tribunal
Constitucional per a l'execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a
garantia de l'Estat de Dret i eliminar el recurs previ d'inconstitucionalitat per als
Projectes de Llei Orgànica d'Estatut d'Autonomia o de la seva modificació.
 Pregunta de control a la vicepresidenta sobre com pensa el Govern abordar la seva
relació amb Catalunya i la possible reforma federal de la Constitució.
Al Parlament







Pregunta de control al Govern sobre l'import del Fons de Liquiditat Autonòmic, la data
en què es rebrà la transferència del Fons , sobre el tipus d'interès i sobre els proveïdors
que podran cobrar una vegada rebuda la transferència d’aquest fons i els que
continuaran sense fer-ho
Interpel·lació i una moció al Ple sobre les relacions entre els governs de Catalunya i
Espanya.
Resolució al Debat de Política General sobre el finançament autonòmic
Resolució al Debat de Política General sobre la fi del bloqueig de les relacions entre els
Governs de Catalunya i Espanya.
Resolució al Debat de Política General sobre la Reforma Federal de la Constitució
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