Exigim a Rigau que acompleixi els compromisos del Parlament!!!
Donat que la Consellera Rigau no es prèn de forma seriosa els acords als quals arribem
(alguns, fins i tot, per unanimitat), el grup d'ICV-EUiA hem presentat una Proposta de
Resolució a la Comissió d'Ensenyament i Universitats que preten:
1. Evidenciar que la Consellera Rigau té actituds poc democràtiques: no respecta els
acords del Parlament, menysprea la comunitat educativa i dicta les seves polítiques des
de la fredor del seu despatx sense conèixer la realitat de les escoles.
2. L'atac, massiu i despietat, de CiU a l'escola pública: tancament d'escoles públiques,
manteniment de concerts educatius a escoles que segreguen per sexes o eliminació de
línies de P3 públiques en són clars exemples.
3. Les lluites i les mobilitzacions serveixen. SÍ SE PUEDE. I nosaltres, ICV-EUiA, volem
acompanyar aquestes lluites des del Parlament.
US DEIXEM EL TEXT DE LA PROPOSTA PRESENTADA I EL LLISTAT DE
PROPOSTES DE LES QUALS EXIGIM EL COMPLIMENT IMMEDIAT I UN INFORME
SOBRE L'ESTAT DE COMPLIMENT DELS ACORDS.
Treiem-li els colors a la Rigau!!!!
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Ref.: 250MMA25101300027
A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Par- lamentari
d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla- ment, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substancia- da davant la Comissió d'Ensenyament i
Universitats.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 39 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix que la Comis- sió
d’Ensenyament i Universitats és una comissió legislativa i, per tant, poden tramitar
qualsevol iniciativa parlamentària, d’acord amb llur competència ma- terial. Referint-se
també al funcionament intern de la cambra catalana, segons l’article 145 del Reglament
del Parlament de Catalunya, les propostes de reso- lució per a impulsar l’acció política i de
govern es poden adreçar al Govern de la Generalitat, aquesta generarà, segons l’article
146, un debat en què poden intervenir un membre de cada grup parlamentari.

En l’anterior període de sessions de la X legislatura del Parlament de Catalunya s’han
aprovat, en alguns casos per unanimitat i en altres per majoria de la Co- missió
d’Ensenyament i Universitats, un seguit de propostes de resolució pre- sentades pels
grups de l’oposició que no han sigut executades per part de l’òrgan executiu corresponent.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Es- querra
Unida i Alternativa presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Donar compliment a totes les propostes de resolucions que han sigut aprovades a la
Comissió d’Ensenyament i Universitats.
2) Traslladar, en el període màxim d’un mes, un informe del compliment i/o estat de
l’execució de cadascuna de les següents Propostes de Reso- lució als portaveus de la
Comissió d’Ensenyament i Universitat.
PR 79/10 Sobre la rehabilitació de l’escola Pau Casals de Rubí.
PR 77/10 Sobre l’escola Xarau de Cerdanyola del Vallès.
PR 75/10 sobre la construcció de l’escola Vall-llobrega.
PR 25/10 sobre la conversió de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i
sobre l’agilització dels tràmits per a iniciar la cons- trucció del nou edifici.
PR 134/10 sobre la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans.
PR 90/10 sobre la construcció del nou centre de l’escola Angeleta Ferrer de Mataró.
PR 157/10 sobre la construcció de l’escola Quatre Vents, de Canovelles.
PR 159/10 sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri
de Cappont, de Lleida.
PR 218/10 sobre la reforma de l’institut Bruguers, de Gavà.
PR 176/10 sobre el manteniment de l’escola Joan Salamero, de Gavà.
PR 195/10 sobre el manteniment en funcionament de l’escola Poblenou, de Pineda de
Mar.
PR 78/10 sobre la construcció de l’escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de
Mogoda.
PR 229/10, 234/10, 281/10 i 223/10 sobre l’escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt.

PR 228/10 sobre el manteniment de l’escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa
escolar d’aquest municipi.
PR 231/10 i 255/10 sobre l’escola Gil Cristià de la Selva del Camp.
PR 235/10 sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles públiques
d’Esplugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles concertades
d’aquest municipi.
PR 237/10 sobre la construcció i la posada en marxa de l’escola Cau de la Guineu, de
Corbera de Llobregat.
PR 251/10 sobre les obres de l’escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat. Model: 250
PR 302/10 sobre la ràtio d’alumnes i el nombre de línies de P3 a les es- coles
d’Esplugues de Llobregat.
PR 306/10 sobre les escoles Pau Casals i El Bosc, de Rubí.
PR 361/10 sobre la construcció de la primera fase de l’escola Marta Mata, de Barberà del Vallès.
PR 382/10 sobre la rehabilitació de l’institut Pau Vila, de Sabadell.
PR 358/10 sobre l’institut Cal Gravat, de Manresa.
PR 363/10 sobre el garantiment de la continuïtat de l’escola Valldaura, de Manresa, i
l’inici dels tràmits per a la redacció del projecte de cons- trucció que l’ha d’acollir.
PR 374/10 sobre les obres de construcció de l’institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca.
PR 332/10 sobre el manteniment de les línies educatives d’educació se- cundària de
l’institut Joan Oró i la construcció d’un centre educatiu pú- blic d’infantil, primària i
secundària a Martorell.
PR 376/10 sobre la construcció de l’institut Calldetenes.
PR 400/10 sobre la represa de les obres de construcció de la llar d’infants de l’illa
d’equipaments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelo- na.
PR 466/10 sobre l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les es- coles
Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de
Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Ar- bós de La Selva del Camp.
PR 419/10 sobre l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles. Palau del Parlament, 25
d'octubre de 2013
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