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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL SISTEMA EDUCATIU 

 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

 

a) Incrementar, progressivament, els recursos del sistema educatiu, tal i com 

estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació , fins a situar-se com 

a mínim en el 6% del PIB, en els propers cinc anys.  

 

b) Elaborar un calendari per l’execució de les obres de construcció i 

remodelació dels diferents centres escolars a Catalunya amb greus 

mancances infraestructurals i d’adequació, abans de finalitzar el curs 

2015-2016, i presentar-lo davant la Comissió d’Ensenyament.  

 

c) Mantenir, en el termini màxim de dos mesos, un cop el Govern hagi 

revisat els mecanismes de coordinació, els protocols d’acció i els 

recursos associats necessaris per a la millora de la prevenció, 

detecció i actuació contra els abusos sexuals i altres maltractaments 

als centres educatius, un debat davant la Comissió d’Ensenyament 

sobre la millora d’aquests recursos i instruments.  
 

d) Programar l’oferta educativa per un període de 5-10 anys, en l’exercici de 

la coresponsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la comunitat 

educativa. Transacció amb JXS 
 

Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP)  

 

e) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concretament, el tancament de 

totes les línies de l’escola pública previstes pel Departament 

d’Ensenyament, acordant amb el món local i la comunitat educativa la 

planificació de línies als centres escolars públics de Catalunya per al proper 

curs 2016-17 previstes pel Departament d’Ensenyament, atenent el principi 

de coresponsabilitat amb els ens locals i la comunitat educativa, tal com 

estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’Educació, i tenint en compte els projectes educatius consolidats, les 
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necessitats socials i les realitats territorials, garantint, en tot cas, que no es 

suprimeixi cap línia de manera unilateral.  

 

Aprovat : 70 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 en contra (JxSí) 

 

f) Programar i crear línies públiques de secundària d’acord amb les 

necessitats demogràfiques, i promoure el model de l’institut-escola que 

garanteix la continuïtat pedagògica, especialment a les zones on hi hagi 

pendent la construcció de nous centres escolars de secundària, així com 

la vinculació de projectes educatius entre centres de primària i secundària 

que puguin conviure en espais físics propers. Transacció amb JXS 

Aprovat : 120 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC), 1 en contra 

(JxSí) i 10 abstencions (CUP) 

 

g) Baixar la ràtio d’alumnes per classe per al proper curs 2016-2017 per tal 

de garantir la qualitat educativa als centres escolars de Catalunya, i en 

especial en els grups de P3 de centres ubicats en entorns d’alta 

complexitat. Transacció amb esmena 6 de JXS 
 

Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP)  
 

h) Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per 

assegurar la possibilitat de les famílies a escollir el centre escolar que 

volen per als seus fills. Acceptació esmena 2 de CSQP 
 

h. Bis ) Fer un debat aprofundit a partir dels treballs del Consell Assessor 

per a la Reforma Horària del Govern i de la ponència conjunta sobre la 

reforma horària constituïda al Parlament sobre la necessitat d’una nova 

reorganització dels horaris en l’àmbit educatiu, del temps escolar, del 

temps lectiu, millorar-ne la qualitat i diversificar les estratègies 

d’aprenentatge, tenint en compte allò que estableix a l’article 54.4 de la 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.  

Acceptació de l’esmena 7 de JXS com a addició, no com a 
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substitució. 

Aprovat : 70 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra (JxSí) 

 

i. Recuperar la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de 

Catalunya, d’acord amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, garantint el manteniment d’altres 

recursos com els desdoblaments de grups i les condicions laborals del 

professorat.  

Transacció amb esmena 3 de CSQEP i 1 de C’s 

 
Rebutjat: 60 vots a favor (C’s, PSC, CSQP i PPC) i 72 en contra (JxSí i CUP) 

 

j. Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, abans del final del curs 2015-

2016, una avaluació de l’impacte pedagògic, econòmic i social dels 

projectes pilots de la compactació de la jornada implantats fins el moment 

a educació infantil i primària, tenint en compte la opinió de la comunitat 

educativa.  

Transacció amb esmena 2 de C’s 

 

2. El Parlament de Catalunya constata que és necessari recuperar la 

coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament del servei 

públic de les escoles bressol municipals i garantir el pagament del deute 

pendent als ajuntaments.  

Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP)  

 

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal i 

com estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, un finançament a 

les escoles bressol de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mòdul 

econòmic de 1.600 € per plaça/any, i comprometre’s a augmentar-ho 

progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acordats amb els ajuntaments de 

Catalunya.  
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Aprovat : 109 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i PPC) i 22 en contra 

(12 diputats de JxSí i CUP). En acabar la votació de la moció, la 

portaveu de JxSí, Marta Rovira, ha demanat la paraula per deixar 

constància que han votat a favor d’aquest punt per error, ja que volien 

votar-hi en contra.   

 

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir la 

provisió de places de docents i de inspectors educatius mitjançant la 

convocatòria urgent de les corresponents oposicions.  

Acceptació esmena del PP 

Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP)  
 

 

 


