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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 l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova 
del Camí
250-00137/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12608 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12608)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 1

1. Planificar i executar les obres necessàries per tal que l’Escola Pompeu Fabra 
de Vilanova del Camí disposi dels espais per donar resposta a les necessitats d’es-
colarització.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició

2. Estudiar la proposta per la transformació del centre en Institut Escola, quan 
es presenti al Departament d’Educació, per tal de donar cabuda a la demanda i ne-
cessitat de places de secundària a Vilanova del Camí descongestionant l’Institut Pla 
de les Moreres i donant una solució global a les necessitats educatives del municipi.

Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12609 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12609)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 1

1. Establir el control parental com una de les recomanacions específiques dona-
da per la Generalitat, de manera que hi hagi un programa específic destinat a per 
informar les famílies dels perills de la connexió de menors sense control i amb ins-
truccions per instal·lar controls parentals. I donar orientacions generals perquè les 
filles i els fills aprenguin a fer un ús adequat de les xarxes.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 2

2. Analitzar estudis recents com (Des)informació Sexual: Pornografia i adoles-
cència de Save de Children Encarregar un estudi que avaluï l’impacte de la por-
nografia en els diferents trams d’edat pel que fa el marc mental del que són les re-
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lacions sexuals, vocabulari i comportaments i-pel que fa a la normalízació de la 
prostitució, contemplant també aplicacions com Only Fans o com es va introduint 
l’hàbit dels Sugar daddy als cursos do secundària i batxillerat i impulsar la implan-
tació de mesures que millorin l’educació sexual i efectiva com establir l’obligato-
rietat de l’educació sexual i afectiva al currículum educatiu de forma transversal, 
en totes les etapes educatives i amb perspectiva de gènere o seguir implementant el 
Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la 
perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació’ afectivosexual.

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9838; 12610 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9838)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Iniciar de forma urgent les obres necessàries de manteniment de l’actual edi-
fici del CEIP Remolins, per tal que estiguin acabades a l’inici del proper curs esco-
lar, tals com: 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició al punt 2

2. Iniciar, de forma urgent, els tràmits necessaris per a la construcció d’una nova 
escola per al barri de Remolins de Tortosa.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12610)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 1

1. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Tortosa per iniciar les obres ne-
cessàries de manteniment de l’actual edifici del CEIP Remolins, tals com: 

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 2

2. Iniciar els tràmits necessaris per a la construcció d’una nova escola per al bar-
ri de Remolins de a Tortosa.
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Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent 
de la taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès
250-00152/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12603 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12603)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar continuïtat a la taula de treball, promoguda pel Departament d’Acció 

Climàtica Alimentació i Agenda Rural i formada per representants d’Unió de Pagesos 
de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, l’Associació de Viticultors 
del Penedès, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la DO Cava, 
l’Associació d’Elaboradors de Cava i de les principals empreses elaboradores, que té 
per objectiu debatre la situació econòmica del sector i proposar actuacions que pro-
piciïn la viabilitat de les explotacions vitícoles i la millora i el reequilibri de tota la 
cadena de valor del cava.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat 
per al sector de l’hostaleria i la restauració
250-00153/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12604 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12604)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Incloure en les clàusules socials de contractació pública aquest segell de qua-
litat, o altres certificats o documents que acreditin els mateixos extrems.

Esmena 2 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 4

4. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant i exigint el compliment de la nor-
mativa laboral en el sector de l’hostaleria i restauració i contribuir a millorar les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector.
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Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació 
dels centres educatius segons llur complexitat
250-00192/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13860 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 14.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 13860)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Garantir que en el curs 2021-22 es mantindran els recursos de reforç per la 
complexitat i que els centres que hagin canviat la seva catalogació tindran compen-
sació.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)

De supressió en el punt 2
2. Mantenir els recursos materials i humans addicionals dels centres d’alta i de 

màxima complexitat segons la classificació en vigor en el curs 2020-21, i en cap cas 
retallar els recursos necessaris d’aquests centres.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi 
sobre l’aprovació del Document de regulació aeroportuària
356-00183/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 14125).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 09.09.2021.
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