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Tres esmenes al Projecte dels
Pressupostos de la Generalitat
reclamen la construcció de l'escola
El Vinyet

Terrenys on ha d'anar unicada l'escola El Vinyet. Foto: AjSLS

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 470, de 30 de desembre, que inclou la relació
d'esmenes al Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015,
publica tres esmenes, presentades per diferents formacion polítiques, en favor de la construcció de
l'Escola El Vinyet, que des del 2007 ocupa unes instal·lacions provisionals. Les esmenes són les
següents, per part del Grup Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida Alternativa i
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Esmena núm. 309
D'addició
GP Socialista (172)
Ensenyament
Nova disposició addicional
«El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries de l'any 2015, ha de preveure els recursos
necessaris per a la construcció del CEIP El Vinyet al municipi de Solsona (Solsonès).»
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Esmena núm. 579
D'addició
GP d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (247)
Ensenyament. Nova disposició addicional
El Govern de la Generalitat dins de les previsions pressupostàries
per al 2015, habilitarà una partida per a la
construcció de l a nova escola El Vinyet al municipi de
Solsona (Solsonès).
Esmena núm. 647
D'addició
GP d'Esquerra Republicana de Catalunya (5)
Ensenyament
Nova disposició addicional
«D'acord amb les disponibilitats pressupostàries del
2015 el Departament d'Ensenyament licitarà el projecte
executiu de l'escola El Vinyet a Solsona.»
Des de l'AMPA de l'Escola El Vinyet han mostrat la seva satisfacció per aquest petit pas, tot
esperant que les esmenes siguin aprovades, i s'inclou finalment la despesa per a l'Escola El
Vinyet als pressupostos de la Generalitat per al 2015, i així poder veure ben aviat fet realitat el
projecte que el Departament d'Ensenyament va presentar a tota la comunitat educativa del
Vinyet el passat mes de maig, a l'Ajuntament de Solsona.
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