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Proposta de resolució sobre la presenta-
ció del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10

Esmenes presentades
Reg. 61699 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CDI, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61699)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el primer semestre de 2014: 

1. El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia de Catalunya 2014-2017 amb la seva dotació eco-
nòmica.

2. Presentar el document d’avaluació de la situació de 
partida respecte als serveis i les actuacions existents i 
les necessitats i la demanda real i estimades durant el 
primer trimestre de 2014.

3. Un document on s’identifiquin, en el pressupost de 
2014, les línies d’acció i els recursos econòmics desti-
nats a l’execució del Pacte i del Pla d’atenció integral a 
la infància i l’adolescència de Catalunya.

Presentar en el segon semestre de 2014: 

1. Un pla d’execució del pla anual corresponent a l’any 
2014 on constin les prioritats per enguany amb la seva 
dotació econòmica.

2. Fer la concreció territorial amb plena participació 
dels ens locals, de les entitats al territori i de les fe-
deracions municipalistes durant el primer semestre de 
2014.»

Proposta de resolució sobre la carretera de 
Begues BV-2041
Tram. 250-00950/10

Esmenes presentades
Reg. 61558; 61708 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 02.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61558)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a incor-
porar i millorar la senyalització vertical i horitzontal 
de la carretera BV2041, posant especial atenció en 
aquells trams d’alta densitat de ciclistes (BTT i de car-
retera).»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61708)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar una inspecció de seguretat viària 
independent en el tram de carretera BV-2041 al seu ac-
cés a Begues, i impulsar la redacció d’un estudi d’au-
ditoria de seguretat viària d’actuacions en trams de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya que 
inclogui l’àmbit de la carretera BV-2041 al Baix Llo-
bregat, i que permeti programar les actuacions de mi-
llora corresponents.»


