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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre el servei de 
menjador escolar a llagostera (gironès)
Tram. 250-01136/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 30438 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 15.07.08

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Puigdemont 
i Casamajó, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la se-
güent proposta de resolució.

exPosiCió de motius

L’Ajuntament de Llagostera, des de fa uns anys, serveix 
els menús del menjador de la llar d’infants El Niu a través 
de la cuina de la Residència geriàtrica Josep Baulida. És 
una opinió unànime que des que es presta aquest servei ha 
augmentat la qualitat i la satisfacció dels pares dels alum-
nes. A partir del proper curs ja entrarà en funcionament 
una nova llar d’infants, també amb servei de menjador 
escolar. Això ha fet augmentar la demanda, i ja aquest 
curs l’Ajuntament no la podrà satisfer en la totalitat per-
què la Residència Josep Baulida no té més capacitat de 
producció.

Quan entri en funcionament el nou Centre d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP) el municipi disposarà de quatre 
centres educatius (2 llars d’infants, 1 CEIP i 1 IES) amb 
servei de menjador per cobrir. Tot i que sempre hi ha el re-
curs de contractar una empresa de càtering, l’experiència 
aconsella una altra opció: una cuina central que pugui fer 
un servei més proper i més adaptat a les necessitats dels 
centres. Això permetria la incorporació de menús més sa-
ludables, la potenciació de productes de proximitat, etc.

Seria desitjable que el nou CEIP tingués una cuina prò-
pia i que sigui prou àmplia com per poder prestar servei 
de menjador als quatre centres educatius del municipi, 
atès que a la nova llar d’infants tampoc no hi ha prevista 
la instal·lació d’una cuina per a l’elaboració de menjar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir una 
cuina al nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) 
de Llagostera (Gironès) que tingui capacitat per elaborar 
menjar per als quatre centres educatius del municipi.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’ensenyament se-
cundari a bellver de cerdanya
Tram. 250-01135/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 30437 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 15.07.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució:

exPosiCió de motius

En les últimes setmanes s’ha conegut públicament la re-
clamació d’una plataforma formada per professors i tam-
bé per associacions de mares i pares de la comarca de la 
Cerdanya, per tal de construir un Institut d’Ensenyament 
Secundari al municipi de Bellver de Cerdanya.

L’objectiu d’aquesta demanda és el de descol·lapsar els 
instituts de la Seu d’Urgell i de Puigcerdà, i també i 
sobre tot, evitar els llargs desplaçaments que de manera 
diària han de fer, d’anada i tornada, molts alumnes de la 
població de Bellver i de diferents municipis més petits 
del seu entorn. Cal tenir present que en moltes ocasions 
la durada del trajecte supera l’hora.

El Parlament de Catalunya ha de ser sensible a aquestes 
demandes i ha de compartir el neguit i la preocupació de 
pares i alumnes que volen un ensenyament de qualitat 
en qualsevol indret del nostre país.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió compar-
teix també la necessitat de la construcció d’aquest nou 
centre d’ensenyament per una altre raó. L’equilibri ter-
ritorial de Catalunya també passa per la proximitat a la 
població de determinades infraestructures. És obvi que 
un centre d’ensenyament secundari compleix aquestes 
condicions, així com també millora, des del nostre punt 
de vista, les condicions dels estudiants.

És per aquesta raó que el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
tat a construir i posar en funcionament un Institut d’Ense-
nyament Secundari a Bellver de Cerdanya (Cerdanya).

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu del G. P. de CiU Portaveu adjunt del G. P. de 
CiU

cpu20
Resaltado

cpu20
Rechazado

cpu20
Nota
El Tripartit hi vota en contra. No creu que s'hagi de fer perquè seria el mateix que servir càtering als centres educatius de Llagostera. Diu que hi ha altres prioritats, que és una proposta singular, etc. El Tripartit ha estat representat pel portaveu d'Esquerra, que ha parlat en nom dels tres partits que formen el govern (PSC, Esquerra i ICVEUiA) 




