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A LA MESA DEL PARLAMENT

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari^ Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
En el pressupost del 2015 es va aprovar portar a terme, per part del Departa
ment d'Ensenyament, l'inici de la construcció de l'Institut de Pineda de Mar
amb càrrec a la partida pressupostària "Aportacions a Infraestructures.cat,
SAU". En data 3 de desembre no s'han iniciat aquestes obres, per això interes
sa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
-

Per què no s'han iniciat les obres de i'IES Pineda de Mar aquest any
201 5, tal i com estableix el pressupost aprovat per l'any 201 5?

-

Quin són els motius del retard?

-

Han informat a l'Ajuntament de Pineda de Mar i a la comunitat educativa
d'aquest retard en l'inici de les obres? Si la resposta és negativa, quan
es preveu Informar-los? Hi ha una data prevista?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
En ei pressupost del 2015 es va aprovar portar a terme, per part del Departa
ment d'Ensenyament, l'inici de la construcció de l'Institut de Pineda de Mar
amb càrrec a la partida pressupostària "Aportacions a Infraestructures.cat,
SAU". En data 3 de desembre no s'han iniciat aquestes obres, per això interes
sa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
-

Es preveu iniciar les obres durant l'any 2016?
Si la resposta és negativa, per quin motiu no s'iniciaran tampoc l'any
2016? Quan està previst informar a l'Ajuntament i la comunitat educati
va?
Sí la resposta és positiva, quin calendari de construcció hi ha previst?
Quan es preveu iniciar-les i acabar-les? Quin és el cost de la obra? S'ha
adjudicat ja? A quina empresa? S'ha comunicat aquest calendari a
l'Ajuntament i la comunitat educativa? Si la resposta és negativa, es pre
veu informar? En quina data?
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