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A LA MESA DEL PARLAMENT

Alícia Romero Llano, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles ] 60 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
La Resolució 1144/X del Parlament de Catalunya, aprovada el 16 de juliol de
2015, instava al Govern de la Generalitat a realitzar un seguit d'actuacions en
caminades a garantir la continuïtat de l'Escola Serra de Miralles i el nou institut
de Tordera.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari;
-

S'ha reunit el Departament d'Ensenyament a través d'alguns dels seus
responsables amb l'Ajuntament de Tordera i la comunitat educativa de
l'Escola Serra de Miralles per tal de treballar de manera consensuada i
garantir les adscripcions de primària a secundària?
Si la resposta és negativa, per quin motiu encara no ha realitzat dita
reunió? Té el Govern intenció de fer-ho? Quan?
Si la resposta és positiva, quantes reunions s'han fet? En quines dates?
Quina es la valoració d'aquesta/es reunions?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Alícia Romero Llano, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Crup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 1 60 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
La Resolució 1144/X del Parlament de Catalunya, aprovada el 16 de juliol de
201 5, instava al Govern de la Generalitat a realitzar un seguit d'actuacions en
caminades a garantir la continuïtat de l'Escola Serra de Miralles i el nou institut
de Tordera.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
-

S'ha reunit ei Departament d'Ensenyament a través deis SSTT al Mares
me amb l'Ajuntament de Tordera i la comunitat educativa de l'Escola
Serra de Miralles per informar de la situació actual d'aquest centre edu
catiu i consensuar un calendari concret d'actuacions de futur?
Si la resposta és negativa, per quin motiu encara no ha realitzat dita
reunió? Té el Govern intenció de fer-ho? Quan?
Si la resposta és positiva, quantes reunions s'han fet? En quines dates?
Quina es la valoració d'aquesta/es reunions?
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Alícia Romero Llano, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Crup Parla
mentari 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.
La Resolució n44/X del Parlament de Catalunya, aprovada el 16 de juliol de
201 5, instava al Govern de la Generalitat a realitzar un seguit d'actuacions en
caminades a garantir la continuïtat de l'Escola Serra de IViiralles i el nou institut
de Tordera.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
-

Està estudiant el Departament d'Ensenyament una proposta pressupos
tària i de calendari en relació al nou equipament per a l'escola Serra de
Miralles?
Si la resposta és negativa, té intenció de fer-ho en breu? Per què?
Si la resposta és positiva, la proposta és que es vegi reflectit en els
pressupostos per al 2016? Amb quin quantitat? Amb quin calendari
d'execució?
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