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RESOLUCIÓ

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
construir un nou centre educatiu als terrenys cedits
per l'Ajuntament de Roda de Barà (Tarragonès) per
installar-hi l'actual centre d'edúcació infantil i pri-
mària Roda de Barà.
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Resolució 1708NI del Parlament de
Catalunya, sobre l'ampliació de l'ofer-
ta docent a Figueres (Alt Empordà)
Tram. 250-02758/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

CONIISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de ia
Proposició no de llei sobre l'ampliació de l'oferta
docent a Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-02758/
06), presentada pel diputat Sr. Martí Sans i Pairutó,
juntament amb quatre altres diputats del G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presen-
tades pel G. P de Convergència i Unió (reg. 43969).

Finalment, d'acord amb l'article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a atendre
adequadament la demanda d'escolarització per al
curs 2003-2004 a Figueres {Alt Empordà).

b) Dotar els centres docents públics de Figueres
dels reéursos humans necessaris per a _mantenir
unes ràtios adequades d'alumnes per aula en tots els
nivells educatius.

c) Iniciar, d'acord amb les previsions del Departa-
ment d'Ensenyament, els tràmits necessaris per a
l'adjudicació del projecte de nova construcció del
centre d'educació secundària Olivar Gran, de Fi-
gueres.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIQ

Núm.398

Resolució 1709NI del Parlament de
Catalunya, sobre el respecte ala diver-
sitat d'orientacions sexuals
Tram. 250-02770/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

CoMISSIó DE POLrrlcA CULT[,~AL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el respecte a la diversitat
d'orientacions sexuals (tram. 250-02770/06), pre-
sentada per la diputada Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres diputats del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes
presentades pel G. P de Convergència i Unió (reg.
44757).

Finalment, d'acord amb l'article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a la créacicí d'un grup de recerca
interuniversitari que elabori un informe sobre la
problemàtica social que pot afectar els adolescents
i joves homosexuals, per tal que, a partir de les se-
ves conclusions, es puguin dissenyar programes de
matèries optatives dels currículums universitaris, es
pugui preparar professorat especialista i es puguin
establir les línies bàsiques d'intervenció
politicopedagògica.

b) Introduir en els currículums escolars el coneixe-
me_nt de la_ diversitat_ d'orientaçions sexuals i la
seva consideració des del respecte i la solidaritat.

c) Tractar, en els materials didàctics d'educació in-
fantil. primària i secundària, la diversitat sexual
com un fet real i legítim.

d) Formar els mestres i els professors, donant prio-.
ritat als qui han de fer tutoria en grups d'alumnes,
en la descoberta d'un mateix i en el tractament de
totes les orientacions sexuals dels nois i les noies.

e) Garantir que les biblioteques i els materials peda-
gògics dels centres educatius tinguin en compte to-
tes les orientacions sexuals per tal d'accelerar la
normalització de l'opinió ciutadana davant el fet
homosexual.
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