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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei d’educació
Tram. 200-00043/08

Esmenes subsegüents al Dictamen del 
Consell Consultiu
Reg. 57753, 57844, 57869 i 57871 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 57753)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que preveu l’article 111 del Re-
glament de la Cambra, presenta les següents esmenes 
subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu sobre el 
Projecte de llei d’Educació (tram. 200-00043/08).

Esmena núm. 1. De supressió

De l’apartat 2, de l’article 9.

Esmena núm. 2. De modificació

De l’apartat 2, de l’article 10.

«2. Els alumnes estrangers que s’incorporin al sistema 
educatiu sense conèixer una de les dues llengües ofici-
als tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els 
centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una 
acollida personalitzada i, en particular, una atenció lin-
güística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català 
i castellà. Així mateix [...]».

Esmena núm. 3. D’addició

De l’apartat 1, de l’article 11.

«[...] del sistema educatiu, sense perjudici de l’ús del 
castellà.»

Esmena núm. 4. D’addició

De l’apartat 2, de l’article 11.

«[...] llengua estrangera, i sens perjudici de l’ús del cas-
tellà i del que estableixen els articles 12 i 14.»

Esmena núm. 5. De modificació

De l’apartat 4, de l’article 11.

«4. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament 
en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o 
el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret 
i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els 
pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills 
instant que s’apliqui.»

Esmena núm. 6. D’addició

De l’apartat 1, de l’article 13.

«[...] com en l’àmbit general del centre, sense perjudici 
del dret a utilitzar el castellà.»

Esmena núm. 7. De modificació

Del punt b), de l’apartat 1, de l’article 14.

«b) El tractament del castellà com a llengua d’aprenen-
tatge així com el seu procés d’ensenyament i d’apre-
nentatge.»

Esmena núm. 8. D’addició

De l’apartat 2, de l’article 17.

«[...] als centres educatius de l’Aran, sense perjudici 
de l’ús del castellà com a llengua oficial a tot Catalu-
nya.»

Esmena núm. 9. D’addició

De l’apartat 3, de l’article 17.

«[...] presència adequada del català i castellà i que els 
alumnes [...]».

Esmena núm. 10. De modificació

De l’apartat 5, de l’article 17.

«5. Les disposicions d’aquest títol relatives a progra-
mes de normalització lingüística, al dret a rebre el 
primer ensenyament en la llengua oficial habitual, a 
l’atenció lingüística individualitzada per a alumnes 
estrangers i a les llengües de l’Administració educa-
tiva s’han d’adaptar a l’Aran a la condició de llengua 
pròpia de l’Aran i oficial a Catalunya que l’Estatut 
atribueix a l’occità.»
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Esmena núm. 23. De supressió

De l’apartat 5, de l’article 64.

Esmena núm. 24. De supressió

De l’apartat 1, de l’article 65.

Esmena núm. 25. De supressió

De l’apartat 2, de l’article 65, excepte la lletra f) [«f) 
altres manifestacions artístiques que el Govern deter-
mini»].

Esmena núm. 26. De supressió

De l’apartat 3, de l’article 65.

Esmena núm. 27. De supressió

De l’apartat 2, de l’article 68.

Esmena núm. 28. De supressió

De l’apartat 3, de l’article 68.

Esmena núm. 29. De supressió

De l’apartat 5, de l’article 68.

Esmena núm. 30. De supressió

De l’apartat 1, de l’article 70.

Esmena núm. 31. De modificació

De l’apartat 3, de l’article 104: 

«3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen 
en el marc dels drets i els deures establerts per aquesta 
llei i per la legislació orgànica de desenvolupament del 
dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament».

Esmena núm. 32. De modificació

De l’apartat 4, de l’article 106: 

«[...] els drets i els deures regulats per aquesta llei i per 
la legislació orgànica de desenvolupament del dret a 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament».

Esmena núm. 33. De supressió

De l’article 109.

Esmena núm. 11. De supressió

De l’article 51.

Esmena núm. 12. De supressió

De l’article 52.

Esmena núm. 13. De modificació

De l’apartat 1, de l’article 53: 

«1. El Govern pot determinar el curriculum, pel que fa 
als objectius, els continguts i als criteris d’avaluació de 
cada àrea, matèria i mòdul, tot respectant les lleis bàsi-
ques que aprovi l’Estat en aquest àmbit i sens perjudici 
del que disposa l’article 97 d’aquesta llei».

Esmena núm. 14. De supressió

De l’apartat 1, de l’article 55.

Esmena núm. 15. De supressió

De l’apartat 6, de l’article 55.

Esmena núm. 16. De supressió

De l’article 57.

Esmena núm. 17. De supressió

De l’article 58.

Esmena núm. 18. De supressió

De l’article 59.

Esmena núm. 19. De supressió

De l’article 61.

Esmena núm. 20. De supressió

De l’article 62.

Esmena núm. 21. De supressió

De l’article 63.

Esmena núm. 22. De supressió

De l’apartat 4, de l’article 64.
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Esmena núm. 47. D’addició

De la lletra e), de l’apartat 2, de l’article 152: 

«[...] s’ajusti a la normativa vigent. Igualment, quan les 
mesures disciplinàries adoptades responguin a conductes 
del alumnat que perjudiquin greument la convivència del 
centre, el propi consell escolar pot revisar la decisió adop-
tada i proposar si s’escau les mesures corresponents».

Esmena núm. 48. De supressió

De la disposició addicional segona.

Esmena núm. 49. De supressió

De la disposició addicional novena.

Esmena núm. 50. De supressió

De la disposició transitòria tercera.

Esmena núm. 51. De supressió

De la disposició transitòria sisena.

Esmena núm. 52. De supressió

De la disposició transitòria desena.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 57844)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo Mixto, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 111 del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña, presenta las siguientes enmien-
das subsiguientes al Dictamen del Consell Consultiu so-
bre el Proyecto de Ley de Educación (200-00043/08).

Enmienda núm. 1

De supresión 

G. Mixto

Supresión del apartado 2 del artículo 9.

Enmienda núm. 2

De supresión 

G. Mixto

Supresión del apartado 2 del artículo 10.

Esmena núm. 34. De supressió

De l’article 111.

Esmena núm. 35. De supressió

De l’article 112.

Esmena núm. 36. De supressió

De l’article 113.

Esmena núm. 37. De supressió

De l’apartat 1, de l’article 114.

Esmena núm. 38. De supressió

De la lletra c), de l’apartat 1, de l’article 117.

Esmena núm. 39. De supressió

De la lletra e), de l’apartat 2, de l’article 117.

Esmena núm. 40. De supressió

De l’article 119.

Esmena núm. 41. De supressió

De l’article 120.

Esmena núm. 42. De supressió

De l’article 121.

Esmena núm. 43. De supressió

De l’article 125.

Esmena núm. 44. De supressió

De l’article 128.

Esmena núm. 45. De supressió

De l’article 129.

Esmena núm. 46. De supressió

De l’article 132.
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Enmienda núm. 9

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartados 4 y 5 del artículo 17.

Enmienda núm. 10

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 51.

Enmienda núm. 11

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 52.

Enmienda núm. 12

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 53.

Enmienda núm. 13

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartado 1 y 6 del artículo 55.

Enmienda núm. 14

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 57.

Enmienda núm. 15

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 58.

Enmienda núm. 16

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 59.

Enmienda núm. 3

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartados 1 y 2 del artículo 11.

Enmienda núm. 4

De modificación 

G. Mixto

Modificación del apartado 4 del artículo 11.

«4. Los niños tienen derecho a recibir su primera en-
señanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán 
o el castellano. La Administración garantizará este 
derecho y pondrá los medios necesarios para hacerlo 
efectivo. Los padres o los tutores pueden ejercerlo en 
nombre de sus hijos instando a que se aplique.»

Enmienda núm. 5

De supresión 

G. Mixto

Supresión del apartado 1 del artículo 13 (segundo in-
ciso).

Enmienda núm. 6

De modificación

G. Mixto

Modificación del punto b) del apartado 1 del artículo 
14.

«b) El tratamiento del castellano como lengua de apren-
dizaje en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.»

Enmienda núm. 7

De adición 

G. Mixto

Adición del apartado 2 del artículo 17.

«als centres educatius de l’Arán, sin perjuicio del uso 
del castellano como lengua también oficial de Cata-
luña.»

Enmienda núm. 8

De adición 

G. Mixto

Adición del apartado 3 del artículo 17.

» Presència del català y del castellano i que els alum-
nes [...]»
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y por la legislación orgánica de desarrollo del derecho 
a la educación y a la libertad de enseñanza.»

Enmienda núm. 25

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 109.

Enmienda núm. 26

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 111.

Enmienda núm. 27

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 112.

Enmienda núm. 28

De supresión 

G. Mixto

Supresión del apartado 1 del artículo 114.

Enmienda núm. 29

De supresión 

G. Mixto

Supresión de la letra c) del apartado 1 y de la letra e) 
del apartado 2 del artículo 117.

Enmienda núm. 30

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 119.

Enmienda núm. 31

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 120.

Enmienda núm. 32

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 121.

Enmienda núm. 17

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 61.

Enmienda núm. 18

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartados 3,7 y 9 del artículo 62.

Enmienda núm. 19

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 63.

Enmienda núm. 20

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartados 4 y 5 del artículo 64.

Enmienda núm. 21

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 65.

Enmienda núm. 22

De supresión 

G. Mixto

Supresión de los apartados 2,3,5 y8 del artículo 68.

Enmienda núm. 23

De supresión 

G. Mixto

Supresión del apartado 1 del artículo 70.

Enmienda núm. 24

De modificación 

G. Mixto

Modificación del apartado 3 del artículo 104.

» 3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen 
en el marc dels drets i deures establerts per aquesta Llei 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57869)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò 
que s’estableix a l’article 111 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes sub-
següents al Dictamen del Consell Consultiu en relació 
al Projecte de Llei d’Educació.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu GP CiU; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu GP SOC - CpC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu 
GP ICV - EUiA 

Esmena núm. 1

Esmena d’addició de l’apartat 2 de l’article 16: 

«2. L’Administració educativa i els centres han d’em-
prar normalment el català tant en les relacions internes 
com en les que mantinguin entre si, amb les admi-
nistracions públiques de Catalunya i de la resta del 
domini lingüístic català i amb els ens públics que en 
depenen. El català ha d’ésser també la llengua d’ús 
normal per a la prestació dels serveis contractats pel 
Departament.»

Esmena núm. 2

Esmena de modificació de l’apartat 4 de l’arti-
cle 53:

«4. El Govern ha de determinar els currículums dels 
ensenyaments postobligatoris professionalitzadors que 
condueixin a l’obtenció de certificacions o titulacions 
pròpies de la Generalitat.»

Esmena núm. 3

Esmena d’addició d’un nou apartat 1 bis a l’arti-
cle 62: 

«1. bis. La formació professional reglada comprèn un 
conjunt de cicles formatius amb una organització mo-
dular. Els cicles formatius són de grau mitjà i de grau 
superior i constitueixen, respectivament, la formació 
professional de grau mitjà i la formació professional 
de grau superior. Els alumnes que superin els ensenya-
ments de formació professional de grau mitjà rebran el 
títol de Tècnic. Els alumnes que superin els ensenya-
ments de formació professional de grau superior rebran 
el títol de Tècnic Superior. »

Enmienda núm. 33

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 125.

Enmienda núm. 34

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 128.

Enmienda núm. 35

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 129.

Enmienda núm. 36

De supresión 

G. Mixto

Supresión del artículo 132.

Enmienda núm. 37

De supresión 

G. Mixto

Supresión de la letra e) del apartado 2, del artículo 152.

Enmienda núm. 38

De supresión 

G. Mixto

Supresión Disposición Transitoria 6.

Enmienda núm. 39

De supresión 

G. Mixto

Supresión Disposición Transitoria 10.

Palau del Parlament, 25 de junio de 2009 

Antonio Robles Almeida
Diputado del Grupo Mixto
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treball, a fi de garantir la integritat de l’oferta formativa, 
tenint en compte el Sistema Integrat de Qualificacions 
i Formació Professional de Catalunya.»

Esmena núm. 8

Esmena de modificació a l’apartat 2 de l’article 
68: 

«2. Els ensenyaments esportius s’organitzen a partir 
de les diferents modalitats i especialitats esportives, i 
s’hi ha de tenir en compte el Catàleg de Qualificacions 
Professionals i el sistema integrat de qualificacions i 
Formació Professional vigents a Catalunya. Els ense-
nyaments esportius reglats s’estructuren en grau mitjà 
i grau superior. Els alumnes que superin els ensenya-
ments esportius de grau mitjà rebran el títol de Tècnic 
Esportiu. Els alumnes que superin els ensenyaments 
de grau superior rebran el títol de Tècnic Esportiu Su-
perior.»

Esmena núm. 9

Esmena d’addició a l’apartat 3 de l’article 68

«3. El Govern, d’acord amb el que es determina en 
aquest article i en l’article 53, ha d’establir els currí-
culums de les diverses modalitats i especialitats dels 
ensenyaments esportius, l’oferta formativa i les proves 
d’accés corresponents, i ha de determinar els mecanis-
mes de col·laboració amb els sectors educatius i espor-
tius afectats.»

Esmena núm. 10

Esmena de supressió

De tot l’apartat 68.5.

Esmena núm. 11

Esmena de modificació de l’apartat 3 de l’article 
104

«3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen 
en el marc dels drets i els deures establerts per aquesta 
llei les lleis»

Esmena núm. 12

Esmena de modificació de l’apartat 4 de l’article 
106: 

«4. El professorat exerceix la seva professió d’acord amb 
un conjunt de normes que reflecteixen els valors que 
li han de servir de guia des d’una perspectiva ètica. 
A aquest efectes, es pot dotar d’un codi deontològic, 
elaborat pels col·legis professionals respectius, que ha 

Esmena núm. 4

Esmena de modificació de l’apartat 2 de l’article 
62: 

« 2. El Govern, amb la participació dels sectors afectats, 
entre els quals hi ha els agents socials i econòmics i 
les administracions locals, ha de programar una oferta 
d’estudis de formació professional inicial integrada en 
el sistema educatiu, en el marc del que disposa l’ar-
ticle 44. La programació ha de respondre a una visió 
global, adaptada a les necessitats del territori i del 
mercat de treball, i ha de tenir en compte el Catàleg 
de Qualificacions Professionals i el Sistema Integrat 
de Qualificacions i Formació Professional de vigents 
a Catalunya. El Departament, en virtut de l’article 6.5, 
ha d’establir mesures per a evitar la discriminació per 
raons socioeconòmiques en l’accés als estudis de for-
mació professional inicial. Així mateix, s’han d’establir 
mesures perquè els sectors econòmics ofereixin prou 
llocs i de prou qualitat per a les pràctiques dels alumnes 
que cursen la formació professional inicial o els altres 
estudis que eventualment, d’acord amb aquesta llei, en 
requereixin.»

Esmena núm. 5

Esmena de supressió a l’apartat 3 de l’article 62: 

«3. Per a facilitar la correspondència entre els diversos 
subsistemes de la formació professional, els títols de 
formació professional inicial han de tenir una estruc-
tura modular, integrada per unitats de competència i 
per mòduls professionals, constituïts com a unitats de 
formació derivades del Catàleg de qualificacions pro-
fessionals de Catalunya, que formula l’Administració 
educativa.»

Esmena núm. 6

Esmena d’addició a l’apartat 7 de l’article 62: 

«7. Pertoca al Govern, d’acord amb el que es determina 
en aquest article i en l’article 53, establir el currícu-
lum corresponent a les diverses titulacions que integren 
l’oferta de formació professional inicial i determinar 
els mecanismes de col·laboració amb els agents edu-
catius, econòmics i socials, amb les universitats i amb 
les empreses. El Govern també pot proposar convenis 
de reconeixement i de convalidació dels ensenyaments 
professionalitzadors que condueixin a l’obtenció de 
certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat, 
d’acord amb el que disposa l’article 53.4»

Esmena núm. 7

Esmena de supressió a l’apartat 9 de l’article 62: 

«9. El Departament, per a programar els ensenyaments 
de formació professional inicial, s’ha de coordinar espe-
cialment amb el departament competent en matèria de 
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pació i la consulta dels ens locals, dels sectors educatius 
i dels titulars dels centres concertats, i, si s’escau, dels 
sectors productius. En establir els criteris de progra-
mació cal considerar-ne la periodicitat, el mapa escolar 
i l’articulació del territori en zones educatives i llurs 
necessitats d’escolarització.

Esmena núm. 3

Esmena de supressió a l’apartat 2 de l’article 55: 

2. Es poden impartir en la modalitat d’educació no pre-
sencial els ensenyaments postobligatoris, els ensenya-
ments que no condueixen a titulacions o certificacions 
amb validesa a tot l’Estat, els cursos de formació pre-
paratòria per a les proves d’accés al sistema educatiu, la 
formació en les competències bàsiques, la formació per 
a l’ocupació i la formació permanent. També s’hi poden 
impartir, excepcionalment, els ensenyaments obligatoris 
i els altres ensenyaments que, en determinades circum-
stàncies, estableixi el Departament.

Esmena núm. 4

Esmena de modificació de l’apartat 1 de l’article 
61: 

1. El batxillerat té per finalitat dotar els alumnes dels 
coneixements, les capacitats i les actituds adequats per 
a desenvolupar el sentit crític i la maduresa intel·lectual 
i humana, mitjançant una formació que comporta una 
necessària especialització segons els seus interessos. 
Aquesta formació també té per finalitat preparar-los 
perquè puguin incorporar-se a l’educació superior i a 
la vida professional, i habilitar-los per a l’aprenentatge 
permanent.

Esmena núm. 5

Esmena de modificació de l’apartat 2 de l’article 
64: 

«2. Els ensenyaments d’idiomes poden ésser reglats 
o no reglats. Els ensenyaments reglats condueixen a 
l’obtenció de certificats homologats, s’organitzen en els 
nivells que es determinin determinen en l’ordenament 
i s’ofereixen en les modalitats d’educació presencial, 
d’educació semipresencial i d’educació no presencial.»

Esmena núm. 6

Esmena de supressió a l’apartat 9 de l’article 65: 

9. El Departament, amb relació als ensenyaments artís-
tics reglats, ha d’establir procediments de coordinació 
entre les escoles de música i dansa, les escoles especia-
litzades, els centres educatius integrats, els conservato-
ris i els centres superiors que garanteixin l’establiment 
d’itineraris professionalitzadors per als alumnes amb 

de tenir en compte els drets i els deures regulats per 
aquesta llei i les lleis.»

Esmena núm. 13

Esmena d’addició a la lletra e) de l’apartat 2 de 
l’article 152: 

« e) Conèixer la resolució de conflictes escolars i vet-
llar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de 
mares, pares o tutors, el Consell pot revisar les decisi-
ons relatives a conductes de l’alumnat que perjudiquin 
greument la convivència en el Centre i proposar, si es-
cau, les mesures pertinents.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57871)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò 
que s’estableix a l’article 112.5 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents esmenes 
tècniques en relació al Projecte de Llei d’Educació.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu GP CiU; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu GP SOC - CpC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu 
GP ICV - EUiA 

Esmena núm. 1

Esmena de modificació a l’apartat 1 de l’article 
19: 

1. La comunitat educativa és integrada per totes les per-
sones i les institucions que intervenen en el procés edu-
catiu. En formen part els alumnes, les famílies, el profes-
sorat, els professionals d’atenció educativa i el personal 
d’administració i serveis, l’Administració educativa, els 
ens locals i els agents territorials i socials i les associa-
cions que els representen, i també els col·legis professio-
nals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les 
entitats esportives escolars, i les entitats, professionals i 
les empreses de lleure i de serveis educatius.

Esmena núm. 2

Esmena de supressió a l’apartat 3 de l’article 44: 

3. Correspon al Govern determinar els criteris de pro-
gramació i el procediment, que ha d’establir la partici-
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Esmena núm. 11

Esmena de modificació de l’apartat 5 de l’article 
119: 

«5. S’ha d’acreditar el coneixement suficient i adequat 
del català, tant en l’expressió oral com en l’escrita, 
d’acord amb les competències corresponents al nivell 
C2 del Marc europeu comú de referència per a l’apre-
nentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües, i 
s’ha d’acreditar un nivell de competències corresponent 
al nivell B2 del Marc pel que fa al domini de llengües 
estrangeres, sense perjudici del nivell exigit per a acce-
dir a l’especialitat de llengües estrangeres.»

Esmena núm. 12

Esmena de modificació de la lletra b) de l’apartat 
2 de l’article 146: 

b) Elegir Designar els mestres o els professors que han 
de participar en el procés de selecció del director o di-
rectora.

Esmena núm. 13

Esmena de modificació de l’apartat 1 de l’article 
159: 

1. Els municipis participen en el govern dels centres edu-
catius que presten el Servei d’Educació de Catalunya per 
mitjà de la presència en els consells escolars, així com en 
la programació general de l’ensenyament, sens perjudici 
de les altres competències que els atribueix l’apartat 3.

Esmena núm. 14

Esmena d’addició a l’apartat 2 de l’article 198: 

2. Als efectes del que estableix l’article 56.5, i prefe-
rentment per a satisfer les necessitats d’escolarització 
d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfa-
vorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i 
els requisits que s’hagin establert prèviament, el Depar-
tament ha de subvencionar la creació, i la consolidació i 
el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys 
en llars d’infants de titularitat municipal.

Esmena núm. 15

Esmena d’addició a l’apartat 1 de la Disposició 
Addicional segona: 

1. L’accés i la integració en els cossos regulats pels articles 
111, 112, 119, 120, i 121 i 129 i la disposició addicional 
novena han d’ésser efectius quan ho determini el Govern, 
una vegada garantit el manteniment dels règims de jubila-
ció, de classes passives i de seguretat social dels funciona-
ris afectats, sens perjudici de l’aplicació immediata de la 
resta de la regulació continguda en el títol VIII.

més capacitat, i ha de supervisar-ne l’aplicació, direc-
tament o, si escau, per mitjà de l’Institut Superior de 
les Arts.

Esmena núm. 7

Esmena d’addició a l’apartat 2 de l’article 72: 

2. Sense perjudici del que s’estableix a l’apartat an-
terior, per als estudis de formació professional, tenen 
també la consideració de centre educatiu els centres 
situats en instal·lacions i equipaments d’agents econò-
mics, empreses i institucions que siguin autoritzats pel 
Departament. Aquests centres han de disposar d’espais 
prou identificats dedicats exclusivament o preferentment 
a aquest ús durant el calendari i l’horari en què cor-
respongui portar a terme les activitats formatives. La 
creació o l’autorització d’aquests centres es regeix pel 
que estableix l’article 74.

Esmena núm. 8

Esmena de modificació de l’apartat 4 de l’article 
81: 

4. Amb relació als alumnes amb necessitats educatives 
específiques especials, s’ha de garantir, prèviament a 
llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes ne-
cessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i l’asses-
sorament a cada família directament afectada. Aquests 
alumnes, un cop avaluades llurs necessitats educatives 
i els suports disponibles, si es considera que no poden 
ésser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar 
en centres d’educació especial. Aquests centres poden 
desenvolupar els serveis i programes de suport a l’es-
colarització d’alumnes amb discapacitats als centres 
ordinaris que el Departament determini.

Esmena núm. 9

Esmena de modificació de l’apartat 1 de l’article 
97: 

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Cata-
lunya poden desenvolupar exerceixen l’autonomia peda-
gògica, a partir del marc curricular establert, i concretar 
els objectius, les competències bàsiques, els continguts, 
els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.

Esmena núm. 10

Esmena de supressió a l’apartat 2 de l’article 99: 

2. El Govern pot establir un sistema extraordinari de 
provisió de llocs de treball i de direcció de caràcter 
extraordinari, tal com determina l’article 124.
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104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent:

Esmena a la totalitat de retorn al Govern del Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball amb 
NT 200-0006208.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. Mixt

De retorn al Govern del Projecte de Llei.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2009

José Domingo Domingo
Portaveu adjunt GP Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 57352)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveu l’article 104 del Re-
glament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat de 
retorn al Govern del Projecte de Llei de l’Agència Cata-
lana d’Inspecció de Treball, amb N.T. 200-00062/08.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de Llei.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del G. P. del PPC

Esmena núm. 16

Esmena de modificació a l’apartat 8 de la Disposi-
ció Addicional novena: 

8. El que estableix aquesta disposició és aplicable als 
funcionaris docents que ocupin places vacants en els 
centres educatius dependents de la Generalitat en virtut 
de concursos de trasllat d’àmbit estatal que es convoquin 
d’acord amb la disposició addicional onzena dotzena.

Tramitació de les esmenes subsegüents al 
Dictamen del Consell Consultiu

A tramitar directament pel Ple del Parlament.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.06.2009.

Projecte de llei de l’agència catalana 
d’inspecció de Treball
Tram. 200-00062/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 57243 i 57352 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg.57243)

A la Mesa del Parlamento

José Domingo Domingo, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt, d’acord amb allò previst a l’article 
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