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Comissió d’Ensenyament

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants. 
Tram. 250-00471/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 146, 60; esmenes: 
BOPC 191, 22).

2. Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents 
que se sotmetin a un tractament de fertilitat. Tram. 250-00479/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 152, 55; esmenes: BOPC 191, 22).

3. Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, so-
bre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera. Tram. 250-
00480/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 152, 56; 
esmenes: BOPC 191, 23).

4. Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del 
Vallès com a centre educatiu públic singular. Tram. 250-00484/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 152, 62; esmenes: BOPC 191, 24).

5. Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona. Tram. 250-00488/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 158, 26).

6. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals del profes-
sorat. Tram. 250-00492/11. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 158, 31; esmenes: BOPC 191, 25).

7. Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu d’administració i finances a 
l’Institut J. V. Foix, de Rubí. Tram. 250-00502/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 165, 45; esmenes: BOPC 211, 16).

8. Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions escolars. Tram. 
250-00517/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 178, 21; esmenes: BOPC 
216, 28).

9. Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Es-
teve Sesrovires, amb una unitat de suport a l’educació especial. Tram. 250-00523/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 184, 40; esmenes: BOPC 
216, 29).
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10. Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars. Tram. 250-00546/11. So-
nia Sierra Infante, juntament amb dos altres diputats del Portaveus dels grups parla-
mentaris en la Comissio d’Ensenyament, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 201, 40; esmenes: BOPC 232, 4).

11. Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona. Tram. 250-
00550/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 201, 44; 
esmenes: BOPC 232, 4).

12. Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Nou 
de Quart. Tram. 250-00552/11. Sonia Sierra Infante, juntament amb tres altres diputats 
del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d’Ensenyament, Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 201, 47; esmenes: BOPC 232, 5).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 28259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la incidència dels 
deures escolars en els estudiants, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un informe recent de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) va advertir que els deures escolars contribueixen a augmentar 
les diferències entre alumnes rics i alumnes pobres. Ara l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) alerta contra el risc que suposen les tasques encomanades a casa. 
L’OMS ha constatat que el percentatge d’estudiants espanyols que pateixen estrès 
per culpa dels deures és dels més alts d’Europa: de fins al 70% en les noies de 15 
anys. I aquesta pressió, assenyala la mateixa OMS, es tradueix moltes vegades en 
«un increment de patologies com els mals de cap, dolors d’esquena, malestar ab-
dominal i marejos», així com dels «estats d’ànim que porten els nois/es a sentir-se 
tristos, tensos o nerviosos».

L’enquesta de l’OMS realitzada a joves en edat escolar, en què han participat una 
mica més d’11.000 estudiants de tot l’Estat espanyol, posa de manifest la incidència 
dels deures sobre la salut: als 11 anys, un 34% dels nens i un 25% de les nenes afir-
men sentir-se pressionats pels deures. Als 13, les noies (un 55%) passen al davant 
dels seus companys masculins (un 53%) quan se’ls pregunta si les tasques escolars 
els provoquen estrès. Als 15 anys, quan ja estan acabant l’educació obligatòria, un 
70% de les noies diuen sentir-se angoixades pels deures enfront del 60% dels nois.

Segons dades de l’OCDE es dediquen una mitjana setmanal de sis hores i mitja 
a fer treballs escolars fora de l’horari de l’escola.

Podent ser causants de desigualtats socials, ara s’ha d’afegir la constatació que 
tenen efectes sobre la salut dels estudiants, pel que seria el moment de plantejar-se 
si els deures a casa tenen raó d’existir.

Si revisem el que disposen les Ordres per les quals s’estableixen el calendari i 
l’horari escolar i les Resolucions anuals d’organització i funcionament dels centres 
educatius de Catalunya, amb caràcter general, cap disposició normativa esmenta 
el concepte «deures a casa», i entenem que totes les activitats curriculars s’han de 
poder fer en el temps comprès en la franja horària diària que s’assenyala a l’ordre 
corresponent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Departament d’En-

senyament i el Departament de Salut avaluïn, de manera fefaent, l’efecte que tenen 
els deures escolars sobre els estudiants.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, en el termini de tres mesos, un 

estudi que comprovi els efectes dels «deures escolars» sobre els estudiants.
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b. Planificar una reducció del temps dedicat a «deures escolars», entès com el 
temps comprès fora de la franja horària lectiva.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33339; 33413 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33339)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació del punt 2.b

«b. Impulsar un grup de treball amb els representants dels diferents sectors per 
estudiar la necessitat i la tipologia dels deures escolars.»

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33413)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament insta el Govern a presentar davant la Comissió d’Ensenyament, un 
estudi sobre els efectes dels deures des del punt de vista pedagògic i organitzatiu i 
prendre les accions oportunes en base a els resultats de l’estudi.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència 
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución para reconocer el derecho a la excedencia a las docentes que se someta 
a un tratamiento de fertilidad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensen-
yament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las cuestiones más relevantes para garantizar la estabilidad y el bienestar 

en nuestra sociedad es la posibilidad de conciliar adecuada y satisfactoriamente la 
vida personal y familiar con la actividad laboral o profesional.

En este sentido hemos de reconocer que, si bien hemos avanzado, todavía pode-
mos mejorar en el ámbito de la conciliación, mejoras que pueden venir a través de 
cambios en los hábitos, que incrementen la eficiencia y el aprovechamiento del tiem-
po en el puesto de trabajo, o cambios en las condiciones laborales de los ciudadanos, 
a través de iniciativas particulares, en el ámbito privado, o a través de modificacio-
nes regulatorias en general.

En concreto, es una preocupación generalizada entre el colectivo de mujeres 
trabajadoras las dificultades que encuentran para conciliar su trabajo o su carrera 
profesional, con la posibilidad de tener hijos. No solo es difícil encontrar y decidir 
el momento más adecuado desde un punto de vista laboral, para afrontar su mater-
nidad, sino que en el caso de que deban someterse a tratamientos específicos de fer-
tilidad, echan en falta la posibilidad de beneficiarse de permisos adecuados, que les 
ayuden a garantizar el éxito del tratamiento.

Hay también que tener en cuenta que, por distintos motivos, cada vez son más las 
mujeres que deben seguir un tratamiento de fertilidad para quedar embarazadas, y 
que combinar el tratamiento con el reposo físico y un estado de tranquilidad mental 
es fundamental para garantizar el éxito de estos tratamientos.

Finalmente, entendemos que apoyar y fomentar la natalidad es un valor para 
el futuro de nuestra sociedad, una cuestión de interés general con la que debemos 
comprometernos.

Específicamente, en el ámbito de la función pública en Catalunya, los aspectos 
relacionados con la conciliación de se regulan en la Resolución de 26 de junio de 
2014, del director general de Professorat i Personal de Centres, establece que «De 
acuerdo con los artículos 4,5 y 7 de la ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las 
administraciones públicas de Catalunya, el personal interino tiene derecho a la ex-
cedencia voluntaria para cuidar de un hijo o hija, para cuidar de familiares y por 
violencia de género, con los requisitos y la duración que figuran en los artículos 
mencionados.»

Observamos que no se considera motivo de permiso especial el hecho de some-
terse a un tratamiento de fertilidad, a pesar de la relación directa que tiene esta si-
tuación con las de protección de la familia que se incluyen en la Resolución.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Modificar la Resolución de 26 de junio de 2014, del director general de Profes-

sorat i Personal de Centres, para incluir el derecho a la excedencia de toda docente 
que, prestando servicios en la Administración pública de Cataluña, se someta a un 
tratamiento de fertilidad.

2. Aprobar dicha modificación, en los términos establecidos en el punto anterior, 
antes del comienzo del curso 2016/17.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33419 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33419)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en els 
criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent corresponents al curs es-
colar que pertoqui el dret d’excedència pel motiu de tractament de fertilitat un cop 
la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya o el 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o la normativa que sigui vigent prevegin 
aquesta possibilitat per a les empleades públiques.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X 
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou 
institut de Tordera
250-00480/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución para dar cumplimiento a las Resoluciones 1144/X y 64/XI del Parla-
ment sobre l’Escola Serra de Miralles y el nuevo instituto de Tordera (Maresme), 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La población de Tordera (Maresme) contaba en 2015 con un solo IES, insufi-

ciente para atender la totalidad de la demanda de plazas para educación secundaria 
obligatoria en el municipio.

Hace años que la Generalitat prometió a los vecinos de Tordera la construcción 
de un Instituto Escuela, que ampliará la oferta de educación primaria en aquel mo-
mento y secundaria posteriormente.

Durante años los alumnos de la escuela Serra de Miralles han permanecido en 
barracones, sin disponer de instalaciones suficientes y de calidad, hasta que fueron 
trasladados a un edificio obsoleto, del que, de hecho, se había trasladado un centro 
educativo a un equipamiento nuevo.

Por su parte, el Ajuntament de Tordera cedió a la Generalitat los terrenos para 
construir el nuevo edificio para el IE.

Y a principios de enero de 2015, en Pleno extraordinario, el Ayuntamiento apro-
bó la licitación de una primera fase, para acoger a los alumnos de primero y segun-
do de la ESO, según un convenio con la Generalitat, por el cual ésta pagaría a pos-
teriori al Ayuntamiento el coste de las obras de esta primera fase.

Las condiciones en que se encuentran los alumnos unido a los rumores de que 
la Generalitat abandona el proyecto del IE para Tordera, a pesar de que en otras po-
blaciones sí se han construido institutos escuelas, activaron la movilización de las 
familias, que acudieron al Parlament para que sus legítimos representantes exigié-
ramos al Govern de la Generalitat el cumplimiento de su promesa de puesta en mar-
cha del Institut Escola de Tordera.

En este sentido, se han aprobado dos resoluciones parlamentarias. La Resolución 
1144/X y la Resolución 64/XI.

Sin embargo, pasa el tiempo, y las familias no observan que el Govern realice 
avances significativos ni perciben la voluntad de dar cumplimiento a estas dos re-
soluciones.

El hecho es tremendamente grave en términos democráticos, pues todo gobierno 
en Democracia debe saber que su acción está sujeta al control y a la acción parla-
mentaria. Y más allá de su conveniencia o de su programa de gobierno, debe acatar 
y cumplir con diligencia los mandatos parlamentarios.

Además de la gravedad de este hecho, que los ciudadanos de Tordera no pueden 
comprender, las familias quieren, al menos, estar tranquilas en relación a la cons-
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trucción de la segunda fase del instituto y de la nueva escuela Serra de Miralles, en 
el terreno que tenía que ser para el instituto escuela.

También están preocupados por el cumplimiento del convenio que se planteó 
para construir la primera fase del instituto, ya que si la Generalitat no paga lo que 
debe al Ayuntamiento este no tendrá recursos para comenzar la construcción de la 
segunda fase.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El cumplimiento urgente e inmediato de las Resoluciones 1144/X y 64/XI del 

Parlament.
2. Retomar el proyecto de Instituto Escuela del Centro Serra de Miralles de Tor-

dera, de acuerdo con la voluntad de las familias, con la información que se les ha 
facilitado a lo largo de todos estos años y de las promesas realizadas a las familias 
desde la Administración.

3. En caso de decantarse por la construcción únicamente del instituto en Tordera, 
garantizar la adscripción preferente de los alumnos de la escuela Serra de Miralles.

4. Cumplir el convenio firmado con el Ayuntamiento de Tordera para la cons-
trucción de la primera fase del nuevo instituto, pagando las cantidades adeudadas.

5. Acordar con el Ayuntamiento de Tordera el plan de construcción de la segun-
da fase del nuevo instituto, fijando responsabilidades, calendario y financiación.

6. Presentar al Ayuntamiento de Tordera y a la comunidad educativa del Serra de 
Miralles el calendario de construcción del nuevo edificio para albergar la escuela.

7. Destinar en los presupuestos 2016 una partida específica para iniciar la cons-
trucción del nuevo edificio para la escuela Serra de Miralles antes de finalizar 2016.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33418 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33418)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació. De refosa dels punts 1, 2 i 3

1. Continuar garantint la continuïtat entre primària i secundària a totes les esco-
les de Tordera en els termes que es consensuïn al consell escolar municipal.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació. De refosa dels punts 4, 5, 6 i 7

4. Continuar gestionant el conveni de col·laboració per a la construcció de la se-
gona fase de l’edifici definitiu del nou institut de Tordera així com la construcció de 
l’edifici definitiu de l’Escola Serra de Miralles.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de 
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la declaració del CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès com a centre edu-
catiu públic singular, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
El CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès compta amb més de 30 anys d’ex-

periència docent a la ciutat.
Aquest centre escolar és un exemple com a escola a la ciutat, tant pel projecte 

educatiu que desenvolupa, com per la permanent innovació i reciclatge pedagògic 
que ha portat a terme durant aquests anys.

El CEIP l’Escoleta està situat geogràficament a Cerdanyola del Vallès, però con-
cretament a l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona i aquest fet implica 
que està a una important distància del nucli urbà.

La seva situació geogràfica impossibilita a la gran majoria de pares i mares po-
der portar als nens i nenes a l’escola a peu i, a més, l’edat dels escolars i la seva se-
guretat aconsellen que hi hagi transport col·lectiu.

Garantir un transport col·lectiu per a aquest centre escolar també suposa una me-
sura mediambiental i més econòmica per a les famílies. Però, actualment el trans-
port escolar del CEIP l’Escoleta no gaudeix del reconeixement de transport col·lectiu 
d’escola pública singular.

El fet de que aquest centre escolar no sigui considerat una escola pública singu-
lar, fa que el transport públic del CEIP l’Escoleta no estigui garantit per la Genera-
litat a nivell pressupostari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de garantir a mig i llarg termini el 

transport públic escolar del CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès, insta el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a declarar el CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del 
Vallès com a centre educatiu públic singular donada la seva situació geogràfica res-
pecte al principal nucli urbà de la ciutat.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha; Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC



CE 19
7 de març de 2017

Dossier 10

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33421 i 33547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33421 I 33547)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
aplicar conjuntament amb l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’acord assolit per 
a la transformació en transport urbà del transport de l’escola Bellaterra de Cerda-
nyola del Vallès.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenyament.

Exposición de motivos
La escuela Can Fabra, ubicada en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se 

encuentra ubicada en barracones desde hace 7 años. En concreto en 4 barracones 
dobles.

Después de años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa del 
barrio, la Generalitat accedió a construir un nuevo edificio al que trasladar la escue-
la Can Fabra, con la promesa de que las clases del curso 2016/17 empezarían en el 
nuevo edificio. La Generalitat se comprometió a entregar el nuevo equipamiento el 
2 de septiembre de 2016.

La construcción del nuevo edificio, en un solar junto a la actual ubicación de 
la escuela, se puso en marcha para tranquilidad de las familias y los docentes, que 
confiaban en que el curso actual sería el último en el que las clases se impartirían en 
barracones e instalaciones inadecuadas.

Sin embargo, el pasado 2 de junio, durante la celebración del Consejo Escolar 
en el ayuntamiento del distrito de Sant Andreu, la comunidad educativa conoció la 
noticia de que el nuevo equipamiento no estará listo para iniciar el curso 2016/17.

Según el Consorci d’Educació de Barcelona, debido a la inspección técnica, no 
se prevé la entrega del edificio hasta el 29 de noviembre de 2016.

Las familias están defraudadas y, acompañadas de representantes de distintos 
partidos políticos y del resto de la comunidad educativa, acudieron a manifestarse 
durante la celebración del Consejo escolar, en la plaza Orfila de Sant Andreu. Los 
alumnos incluso sacaron los pupitres a la plaza. En total unas 200 personas se re-
unieron para exigir a la Generalitat que los niños puedan empezar el curso en las 
nuevas instalaciones educativas prometidas.

Considerado el derecho que asiste a todos los alumnos catalanes de acudir a 
centros educativos con unos estándares mínimos de calidad, y los años que llevan 
los niños de Can Fabra recibiendo la educación en condiciones inadecuadas, desde 
nuestro grupo municipal se nos trasladó la preocupación vecinal, que nos lleva a 
presentar, desde el GP del Partido Popular de Catalunya, la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realizar, inmedia-

tamente aprobada esta propuesta de resolución, todas las acciones necesarias para 
que los alumnos de la escuela Can Fabra puedan comenzar el curso 2016/17 en el 
nuevo equipamiento educativo actualmente en construcción.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 29896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, 
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Roc-
her, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la millora de les condicions laborals del professorat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers anys han estat especialment durs a l’àmbit de l’ensenyament. El pro-

fessorat s’ha trobat amb un alumnat cada cop més divers, amb ratios més altes i més 
hores lectives i de permanència al centre, alhora que veia com minvava el seu salari 
i les seves pagues extres.

Als instituts públics, això ha estat encara més dur perquè és evident que són 
aquests els que acullen més la diversitat i els alumnes les famílies dels quals s’han 
vist més afectades per la crisi. Així, el professorat està treballant amb alumnes en si-
tuacions tan dramàtiques com la manca d’alimentació o els desnonaments. Alumnes 
que, en molts casos, no poden portar a classe els llibres de text o el material esco-
lar. Treballar en situacions tan delicades comporta un desgast emocional important 
al que el professorat ha de fer front amb pitjors condicions laborals que abans de la 
crisi: més hores lectives, més hores de permanència i menys sou.

S’ha de seguir treballant per a que tot els alumnes de Catalunya tinguin una bona 
alimentació i que puguin tenir totes les facilitats possibles per a que tots els alumnes 
puguin accedir als llibres de text i material escolar però, mentre això arriba, hem de 
fer que els nostres professionals treballin en les millors condicions possibles. Cada 
cop hi ha més estudis sobre el «burnout» o síndrome del treballador cremat que 
afecta especialment al professorat de secundària. És difícil donar dades concretes 
perquè, en molts casos, els professors van acumulant petites baixes. En tot cas, és 
evident que el malestar del professorat incideix negativament en la seva salut i, per 
extensió, en la motivació envers la feina i en la qualitat del nostre sistema educatiu.

Tots els estudis sobre sistemes educatius coincideixen que el professorat és una 
peça clau. Per aconseguir un model educatiu de qualitat necessitem professionals 
motivats i que es sentin reconeguts per la seva feina, cosa que no succeeix actual-
ment. Per aquest motiu, presentem aquesta proposta de resolució a la que demanem 
tornar a les condicions laborals anterior a les retallades.

El professorat de Catalunya és un dels col·lectius que més ha patit les retallades 
i han treballat de valent per continuar oferint una educació pública de qualitat i cre-
iem que ja és hora de reconèixer aquest esforç amb una mesura que realment servei-
xi per millorar les seves condicions laborals i no amb copets a l’esquena.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
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1. Tornar a les 23 hores lectives en Educació Primària i 7 de permanència, i a les 
18 hores lectives en Educació Secundària i 6 de permanència.

2. Adoptar totes les mesures pertinents per tal de substituir el professorat des del 
primer dia.

3. Eliminar els descomptes salarials per incapacitats temporals transitòries.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s. Eva Granados Galiano, portaveu GP 

SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP. Josep Enric Millo i Rocher. por-
taveu GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33412 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33412)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, quan les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, una calendarització de la reversió de les mesures rela-
cionades amb la dedicació lectiva de l’horari del professorat. 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu 
d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 30632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’institut JV Foix 
de Rubí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Rubí (Vallès Occidental) és una ciutat de 75.000 habitants. Fins ara l’únic centre 

públic que oferia Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances era 
l’institut J.V. Foix. El curs 2015-16 l’afluència d’estudiants al primer curs d’aquest 
cicle va ser baixa, però de cara al curs acadèmic 2016-17 hi ha més de 20 persones 
que es volen matricular. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha decidit no 
obrir matriculació.

Així, un grup d’alumnes de Grau Mitjà van demanar una reunió amb inspecció 
i amb l’Ajuntament i han fet una recollida de signatures.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre totes les 

mesures pertinents per tal de permetre que es pugui oferir la matriculació al Cicle 
Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances a l’institut J.V. Foix de la lo-
calitat de Rubí (Vallès Occidental), de cara al curs acadèmic 2016-17.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34329)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar oferint una oferta ade-
quada al conjunt del Vallès Occidental del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ad-
ministració i Finances, havent-la planificat conjuntament amb els centres.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions 
escolars
250-00517/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 31681 i 32096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la retirada d’amiant a les instal·lacions escolars de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’amiant és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) com a carcinògena del primer grup en humans, és a dir, que pot produir càn-
cer amb independència de la quantitat a la què s’està exposat. Segons l’OMS, es pro-
dueixen 107.000 morts a l’any per malalties derivades de l’amiant.

L’any 2002 es va prohibir tot tipus d’amiant a l’Estat, però actualment més de  2 
milions de tones d’amiant instal·lat segueixen estant presents, entre d’altres llocs, als 
centres educatius.

En l’àmbit educatiu, l’exposició a aquest material pot afectar a totes les persones 
que treballen als centres escolars i també a l’alumnat.

L’amiant es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas 
del fibrociment que és conegut amb el nom d’uralita. El fibrociment es considera un 
material altament contaminant i perillós per a la salut i està prohibit en les construc-
cions noves des de l’any 2005.

Els Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental han portat a terme 
un recompte i han detectat que 38 escoles i instituts de la comarca encara tenen fi-
brociment en les seves instal·lacions. Des de la comunitat educativa i diversos sin-
dicats han demanat al Govern la retirada del material a les escoles, però denuncien 
que al ritme que s’ha començat a retirar, es trigarà uns 40 anys a substituir totes les 
plaques de fibrociment a tots els centres educatius afectats.

El Govern ha de prendre mesures per garantir la salut de tota la comunitat edu-
cativa i de l’alumnat, tal i com ja s’està fent a altres comunitats autònomes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i presentar, abans del primer semestre del 2017, un inventari de tots 

els centres escolars de Catalunya que compten amb fibrociment o amiant a les seves 
instal·lacions.

2. Presentar un calendari per a la retirada de fibrociment o amiant de les instal·la-
cions escolars on estigui present.

3. Elaborar un pla de substitució progressiu per la retirada d’aquest material als 
centres escolars del Vallès Occidental, per tal que abans de l’inici del curs 2017-2018 
el fibrociment estigui retirat d’aquests centres.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 35787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35787)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió de tot el text de l’apartat 3.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a 
l’educació especial
250-00523/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 32087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la do-
tació d’una USEE a l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la localitat de Sant Esteve Sesrovires hi ha un únic institut de secundària tot 

i que té l’edifici inacabat. Enguany, l’EAP ha sol·licitat per al proper curs, a través 
d’un informe, una Unitat de Suport a la Educació Especial en aquest centre per po-
der atendre tots els casos d’alumnes amb necessitats especials d’educació.

En una reunió mantinguda el mes de maig entre l’ajuntament i els SSTT del Baix 
Llobregat es va comunicar al municipi que la decisió de tenir USEE depenia de la 
direcció general i que aquesta decisió no es sabria fins a final de curs. També es va 
valorar que si el Baix Llobregat tenia alguna nova USEE, aquesta seria la de Sant 
Esteve degut a les necessitats detectades i a la manca d’aquest tipus de servei a la 
zona nord d’aquesta comarca.

A finals de juny la inspectora de la zona va notificar al municipi que no s’havia 
concedit aquesta USEE. Això crea un greu problema a un conjunt de famílies que 
hauran de portar els seus fills a altres poblacions donat que necessiten aquest tipus 
de servei especialitzat.

Un nombrós grups de pares i mares, acompanyats pels regidors de l’Ajuntament, 
han lliurat als SSTT del Baix Llobregat les signatures recollides per recolzar la de-
manda de cobertura d’aquesta necessitat.

La demanda d’aquesta unitat d’educació especial al centre té el suport tant de la 
inspecció de la zona, com de l’equip d’assessorament psicopedagògic que l’ha va-
lorat com a necessària, donat que, pel proper curs, seran 7 alumnes amb diagnòstic 
que necessitaran aquest servei.

Els serveis Territorials del Baix Llobregat han ofert, per pal·liar aquesta situació, 
dotar l’institut Montserrat Colomer de Sant Esteve, pel curs vinent, amb 1/2 profes-
sor més i algunes hores de vetlladora. Aquest recursos son totalment insuficients. 
Les USEE com a dotació tindrien dos professors especialistes i les hores de vetlla-
dores necessàries per fer front a les dificultats concretes de l’alumnat escolaritzat.

Aquesta situació posa en qüestió les polítiques d’integració i d’escola inclusiva 
anunciades quan l’únic criteri utilitzat per a una dotació d’aquestes característiques 
és el nombre de població. En aquesta situació, les poblacions petites com Sant Este-
ve Sesrovires sempre quedaran discriminades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar d’una Unitat de Suport a 

l’Educació Especial l’institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires per al 
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curs 2016/2017 d’acord amb els informes favorables de la inspecció de la zona i de 
l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35786)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya valora positivament la incorporació d’una dotació 
extraordinària de professorat amb l’especialitat d’orientació a l’institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve de Sesrovires, atès que les seves necessitats així ho requeri-
en i insta el Govern a garantir que les necessitats d’atenció al conjunt de l’alumnat 
es satisfan.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIO 

D’ENSENYAMENT, ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC, MARC VIDAL I POU, 

DEL GP CSP

Reg. 33986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
biblioteques escolars els centres d’educació, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La biblioteca escolar és la primera i moltes vegades, única, a la que tindran accés 

tots els infants al llarg de la seva escolarització obligatòria. Això fa que esdevingui 
un element cabdal des del punt de vista social i de cohesió. Obert a l’entorn i a la 
diversitat cultural i lingüística que hi ha en els nostres centres.

La biblioteca escolar és rellevant com a element formador i dinamitzador espe-
cialment en el foment del gaudi i hàbit de la lectura, el coneixement de la literatura 
i en el desenvolupament d’habilitats per a la recerca i tractament de la informació. 
És una eina que va al compàs de l’evolució tecnològica i és un marc ideal per a l’as-
soliment de noves maneres de cercar informació i noves maneres de llegir, en paper 
i en pantalla.

La presència de la biblioteca escolar, i el seu manteniment és prescriptiu: article 
88 de la LEC. El seu ús és un contingut clau de l’àmbit lingüístic i constitueix una 
orientació metodològica en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels en-
senyaments d’educació primària.

En estudis en països de parla anglesa està llargament demostrada la correlació de 
l’èxit escolar amb una biblioteca escolar consolidada i dotada de recursos humans, 
econòmics i de suport polític.

Després dels 10 anys (2005-2015) de la implantació del Programa d’Innovació 
Educativa Biblioteca Escolar Puntedu, no s’ha arribat a implementar en tots els cen-
tres ni amb totes les condicions previstes inicialment.

Actualment el nombre real de biblioteques escolars existent és el doble de les que 
s’han impulsat en el seu moment dins el programa. Estem parlant de centres educa-
tius que tenen biblioteques que no disposen dels recursos humans i materials que li 
són necessaris. Biblioteques en situació precària, que no poden fer front als reptes 
de les noves propostes de transformació de l’ensenyament que estan apareixen en el 
nostre país. Cal activar les biblioteques escolars perquè puguin ser útils en el marc 
d’aquests nous plantejaments. Cal vincular-les a la globalitat del centre educatiu 
considerant tot el seu potencial com a eines pedagògiques.

Creiem que la funció que s’atorga a la biblioteca escolar dins del projecte Lector 
de centre és cabdal, tal i com s’indica en el document La lectura en un centre educa-
tiu (2013), però no és suficient. Hi ha dos aspectes a considerar dins del nou context: 

1. L’ús cada cop major de metodologies actives que es basen en processos de ges-
tió d’informació i coneixement dóna ple sentit a la existència en un centre educatiu 
d’una biblioteca com a centre de recursos, però amb una visió renovada.
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2. La tendència a conceptualitzar els centres educatius com a comunitats d’apre-
nentatge dóna valor al potencial que té la dimensió social de la biblioteca escolar. La 
biblioteca com espai del comú i com a referent cultural de la comunitat educativa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Elaborar, tan aviat com sigui possible, un pla per reactivar i donar continuïtat 

a les biblioteques escolars existents a través de la millora del programa Puntedu o 
similar, amb la seva extensió gradual a tots els centres educatius del territori. Aquest 
pla hauria de rendibilitzar les dotacions i la formació realitzada, així com garantir la 
seva execució més enllà dels canvis de legislatura, tal com marca la LEC.

2) Preveure en la planificació de la plantilla dels centres docents la incorporació 
gradual de la figura del responsable de biblioteca, amb una dedicació mínima de 
mitja jornada a tots els centres que estiguin portant a terme un projecte de bibliote-
ca. Tot prioritzant els centres d’Acció Educativa Preferent i els centres que sense ser 
preferents es situen en entorns complexos o fràgils.

3) Sol·licitar al Consell Interuniversitari estudiar la creació d’una matèria comu-
na de biblioteca escolar (lectura, literatura infantil i juvenil, cerca i tractament de la 
informació) en la formació inicial dels mestres, així com la possibilitat de l’articula-
ció d’una formació específica pel responsable de biblioteca, reconeixent-la com es-
pecialitat dintre del cos docent.

4) Establir un mecanisme de col·laboració entre els Departaments de Cultura i 
d’Ensenyament per impulsar polítiques de plans de foment de la lectura (com en 
molts municipis s’està fent) i cercar models de catalogació confluents amb el de Sis-
tema de Lectura Pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP C’s; Alícia Romero Llano, diputada 

GP SOC; Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP; María José García Cuevas, portaveu 
a la CE GP PPC; Pilar Castillejo Medina, portaveu a la CE GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37695 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37695)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya valora positivament la creació d’un perfil docent 
de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament didàctic 
de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar 
l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre, i insta el Govern a 
promoure gradualment la figura del responsable de biblioteca prioritzant els centres 
que demanin el perfil, els centres amb formació de biblioteques i els centres que es 
situen en entorns complexos o fràgils.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Elevar al Consell Interuniversitari la petició d’estudiar la creació d’una matè-
ria comuna de biblioteca escolar (lectura, literatura infantil i juvenil, cerca i tracta-
ment de la informació) en la formació inicial dels mestres, així com la possibilitat de 
l’articulació d’una formació específica pel responsable de biblioteca, reconeixent-la 
com especialitat dintre del cos docent.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar la coordinació entre el Departament d’Ensenyament i el Departa-
ment de Cultura tant pel que fa a les unitats centrals d’ambdós departaments, com 
pel que fa als centres educatius i les biblioteques públiques que puguin actuar com 
a referent.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 34231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre el instituto Martí i Pous en el distrito de Sant Andreu de Barcelo-
na, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El instituto Martí i Pous previsto para ser ubicado en el recinto de la antigua fá-

brica Fabra i Coats, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se incluyó en el Plan 
de Equipamientos Educativos suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona y la Gene-
ralitat para el periodo 2008 a 2011.

A día de hoy, la comunidad educativa no sabe cuándo entrará en funcionamiento 
este equipamiento. De hecho no se sabe ni cuándo prevé la Generalitat empezar las 
obras del nuevo edificio. Es por tanto, uno más de los compromisos incumplidos por 
la Generalitat desde hace cinco años con los vecinos de Barcelona.

A este incumplimiento se suma la necesidad evidente de plazas de secundaria 
no solo del distrito, sino de toda Cataluña, que por la deficiente planificación de la 
Generalitat, ahora sufren los alumnos que empiezan esta etapa educativa y, que, o 
bien tienen que desplazarse a centros distantes de su domicilio, o bien son asignados 
a centros en barracones, masificados o en condiciones inadecuadas.

Recogiendo la preocupación de las familias de Sant Andreu, el grupo munici-
pal del Partido de Popular en el Ajuntament de Barcelona presentó un ruego en el 
último pleno, del mes de julio, que no fue aceptado con la explicación de que la 
Generalitat no tiene presupuesto, y que el funcionamiento de este instituto depende 
de la construcción del nuevo equipamiento para la escuela Can Fabra, actualmente 
en barracones, pues la intención sería ubicar el nuevo instituto en estos barracones.

La respuesta es muy preocupante, puesto que la comunidad educativa de Sant 
Andreu tampoco cuenta con garantías sobre la construcción y puesta en marcha de 
este equipamiento educativo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en un mes, a la comunidad educativa del distrito de Sant Andreu de 

Barcelona y los grupos municipales del consistorio, un calendario de inicio y finali-
zación de las obras del edificio para el instituto Martí i Pous.

2. Incluir en el próximo presupuesto que proponga el Gobierno de la Generalitat 
al Parlamento una partida específica y suficiente para que el proyecto del instituto 
Martí i Pous se ponga en marcha inmediatamente, y entre en funcionamiento el cur-
so siguiente al inicio de las obras.

Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 37696 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37696)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els tràmits per poder licitar 
les obres de l’institut Martí i Pous, de Barcelona durant l’exercici 2017.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de 
l’Escola Nou de Quart
250-00552/11

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIO 

D’ENSENYAMENT, ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 34275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
continuïtat al CEIP 9d4t, de Quart (Girona), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Després de recollir més de 3000 signatures i constatar el suport del 84% de les 

famílies de l’escola, la nostra intenció és convertir l’Escola 9d4t en un institut-escola 
que doni resposta a l’augment de demanda d’escolarització de l’ESO pública al mu-
nicipi i que ofereixi continuïtat metodològica als alumnes de Primària.

L’escola del 9d4t va néixer al municipi de Quart (Girona) el 2008 i aquest any 
2016 es completa el cicle de primària on sortirà la primera promoció de nens i nenes 
de 6é. Han estat 9 anys en que els nostres fills i filles s’han format com a persones i 
alumnes en una educació no-tradicional.

Aquest centre utilitza una metodologia basada en el respecte del temps natural de 
cada infant i té com a finalitat, el desenvolupament integral; emocional, físic, social 
i cognitiu, utilitzant com a eina principal, el «Pla de treball» amb el que cada alum-
ne autogestiona el seu aprenentatge amb acompanyament d’un mentor.

Des d’un inici ha estat un projecte pedagògic molt diferent del que la majoria de 
famílies coneixien i el qual no van escollir. L’escola ha anat prenent forma gràcies 
a l’esforç de l’equip de mestres i la implicació de les famílies. Ha estat sotmesa a la 
supervisió d’Ensenyament i sempre ha estat a l’alçada, doncs l’administració així ho 
ha reconegut.

Amb la primera promoció ens trobem que, a la comarca del Gironès, no hi ha 
cap institut públic amb metodologies semblants que siguin coherents amb els hà-
bits d’aprenentatge adquirits pels alumnes de l’escola 9d4t. L’institut que ha d’acollir 
aquests nens és l’institut de Vilablareix el qual es troba ubicat en un terreny qualificat 
com a sòl industrial, en un espai i amb instal·lacions insuficients, i que l’any vinent ha 
d’afegir un barracó més per acollir la nova línia que arribarà de l’escola 9d4t.

És per aquest motiu que presentem aquesta proposta de generar un projecte 3/16 
al CEIP 9d4t. És la solució més adient per als nostres nens i pel territori, per la sen-
zillesa, la rapidesa i el baix cost econòmic. L’escola disposa de l’espai físic per aco-
llir les instal·lacions necessàries per aquest projecte.

L’equip docent, els pares de l’escola, el Consell Escolar, el Consistori Municipal, 
i la FAPAC, han donat el seu suport a aquesta proposta i ofert la col·laboració per 
generar aquest projecte.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva voluntat de donar continuïtat 

al projecte educatiu del 9d4t al llarg de tota l’etapa educativa obligatòria.
2. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
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a) Convertir l’Escola 9d4t en una institut-escola que pugui donar resposta a l’aug-
ment de demanda d’escolarització de l’ESO pública al municipi de Quart i pugui 
donar continuïtat metodològica als actuals alumnes escolaritzats a educació primà-
ria a l’Escola 9d4t.

b) Aportar al centre les instal·lacions i recursos necessaris per aquest fi.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP C’s; Alicia Romero Llano, portaveu 

a la CE GP SOC; Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la CE GP CSP; María José 
García Cuevas, portaveu a la CE GP PPC; Pilar Castillejo Medina, portaveu a la 
CE GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37694 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37694)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1 

1. Treballar i arribar a un acord sense demora amb els municipis de la comar-
ca del Gironès per a la planificació d’una oferta equilibrada i adequada que doni 
resposta a les demandes d’escolarització de secundària obligatòria a la comarca. 
En aquest marc, garantir la coordinació entre les etapes que componen l’educació 
bàsica (primària i secundària obligatòria) entre les dues escoles de Quart i l’Insti-
tut de Vilablareix i si s’escau analitzar una segona adscripció a un segon centre de 
secundària, per facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als alumnes 
una transició adequada d’una etapa a l’altra.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Garantir la continuïtat dels projectes educatius de les dues escoles de Quart.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició d’un punt 3

3. Continuar fent un esforç d’inversió per dotar els centres educatius d’equipa-
ments adequats a les necessitats de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa i, 
particularment, continuar disminuint els centres totalment en mòduls.
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