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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37683 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37683)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar treballant per fer de la Xarxa de Col·laboració el principal meca-
nisme de col·laboració i intercanvi bidireccional d’informació entre la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i els professionals de la Seguridad Privada.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar establint programes de reciclatge i formació periòdica per a treba-
lladors.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Traslladar a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catala-
na de Municipis, l’Acord marc i el Codi de bones pràctiques en la contractació dels 
serveis de vigilància i seguretat per tal que pugui estendre’s a l’Administració local.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. a) Continuar garantint la correcta recepció i tramitació, al Departament d’In-
terior, de les denúncies presentades en matèria de seguretat privada.

b) Valorar la possibilitat d’informar les empreses de seguretat i les entitats con-
tractants sobre el sentit de la resolució dels expedients derivats de les esmentades 
denúncies, amb ple respecte tant de la normativa reguladora de la seguretat privada 
com de la relativa a la protecció de les dades de caràcter personal.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i supressió del punt 7

7. Satisfer en un període de tres mesos els endarreriments en el pagament de la 
Generalitat a les empreses i el compromís de pagament dels serveis de la Generalitat 
a les empreses, d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats de tresoreria.



BOPC 232
11 d’octubre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 4

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37695 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37695)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya valora positivament la creació d’un perfil do-
cent de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament di-
dàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i 
coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre, i insta 
el Govern a promoure gradualment la figura del responsable de biblioteca priorit-
zant els centres que demanin el perfil, els centres amb formació de biblioteques i 
els centres que es situen en entorns complexos o fràgils.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Elevar al Consell Interuniversitari la petició d’estudiar la creació d’una matè-
ria comuna de biblioteca escolar (lectura, literatura infantil i juvenil, cerca i tracta-
ment de la informació) en la formació inicial dels mestres, així com la possibilitat de 
l’articulació d’una formació específica pel responsable de biblioteca, reconeixent-la 
com especialitat dintre del cos docent.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar la coordinació entre el Departament d’Ensenyament i el Departa-
ment de Cultura tant pel que fa a les unitats centrals d’ambdós departaments, com 
pel que fa als centres educatius i les biblioteques públiques que puguin actuar 
com a referent.

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37696 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37696)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els tràmits per poder licitar 
les obres de l’institut Martí i Pous, de Barcelona durant l’exercici 2017.



BOPC 232
11 d’octubre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 5 

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de 
l’Escola Nou de Quart
250-00552/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37694 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37694)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1 

1. Treballar i arribar a un acord sense demora amb els municipis de la comar-
ca del Gironès per a la planificació d’una oferta equilibrada i adequada que doni 
resposta a les demandes d’escolarització de secundària obligatòria a la comarca. 
En aquest marc, garantir la coordinació entre les etapes que componen l’educació 
bàsica (primària i secundària obligatòria) entre les dues escoles de Quart i l’Insti-
tut de Vilablareix i si s’escau analitzar una segona adscripció a un segon centre de 
secundària, per facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als alumnes 
una transició adequada d’una etapa a l’altra.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Garantir la continuïtat dels projectes educatius de les dues escoles de Quart.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició d’un punt 3

3. Continuar fent un esforç d’inversió per dotar els centres educatius d’equipa-
ments adequats a les necessitats de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa i, 
particularment, continuar disminuint els centres totalment en mòduls.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
Residus davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els 
problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, 
Sallent i Balsareny
356-00352/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 37424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.10.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els 
problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, 
Sallent i Balsareny
356-00353/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 37424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.10.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del 
Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00354/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 37424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria 
del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00355/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 37424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença del direcció general d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del 
Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00356/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 37424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.10.2016.
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