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Comissió d’Ensenyament

ORDRE DEL D IA

1. 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).

2. 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).

3. Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, pel qual es regu-
len les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat. Tram. 
250-00558/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 211, 25).

4. Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries. Tram. 
250-00559/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 211, 26; esmenes: BOPC 
245, 14).

5. Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran. Tram. 250-00567/11. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 216, 35; esmenes: BOPC 245, 15).

6. Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El Roser, del Poal. 
Tram. 250-00571/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
222, 10; esmenes: BOPC 256, 27).

7. Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement de l’esclavi-
tud. Tram. 250-00580/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 222, 20).

8. Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló. 
Tram. 250-00583/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
228, 12; esmenes: BOPC 256, 28).

9. Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí. 
Tram. 250-00585/11. Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 228, 15; esmenes: BOPC 256, 29).

10. Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca. Tram. 
250-00588/11. 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 es-
menes presentades (text presentat: BOPC 228, 18; esmenes: BOPC 256, 29).
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11. Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat. 
Tram. 250-00624/11. Anna Simó i Castelló, juntament amb tres altres diputats del Por-
taveus dels grups parlamentaris 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 (text presentat: BOPC 239, 106).

12. Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats dels alumnes 
amb necessitats educatives especials. Tram. 250-00633/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 245, 31).
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Punt 1 | 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’Ensenya
ment, 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 situ
ación con las de protección de la familia que se incluyen en la Resolución.



CE 21
25 d’abril de 2017

Dossier 4

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 2 | 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 reu
nieron para exigir a la Generalitat que los niños puedan empezar el curso en las nu
evas instalaciones educativas prometidas.

Considerado el derecho que asiste a todos los alumnos catalanes de acudir a cen
tros educativos con unos estándares mínimos de calidad, y los años que llevan los 
niños de Can Fabra recibiendo la educación en condiciones inadecuadas, desde nu
estro grupo municipal se nos trasladó la preocupación vecinal, que nos lleva a pre
sentar, 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 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, 
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 34918 i 35248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
retirada del Real Decreto 310/2016 pel qual es regulen les avaluacions finals d’Edu
cació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha aprovat recentment el Real 

Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Edu
cació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

La publicació del RD suposa el desenvolupament d’un dels aspectes mes rebut
jats i nocius d’una Llei, la LOMCE, que ha estat posada en dubte per la major part 
de la comunitat educativa i del Congrés durant l’anterior legislatura.

Aquestes noves proves avaluatives, conegudes com a revàlides, poden fer que 
milers d’alumnes de Catalunya no obtinguin un títol encara que hagin superat totes 
les assignatures durant diversos anys d’estudi, deixant aquests estudis sense validesa 
i supeditantlos per complet a diversos exàmens externs, la qual cosa suposa una fal
ta de consideració i confiança en el professorat i en els centres educatius.

Així mateix, aquesta mesura aprofundirà en l’abandonament escolar. De fet, 
l’alumnat que hagi superat l’ESO però no aprovi les avaluacions finals, ja no podrà 
optar ni pel Batxillerat ni per un Grau Mitjà de Formació Professional, sinó que es 
veurà abocat a cursar l’FP Bàsica. Una FP Bàsica que a més no poden cursar els/
les alumnes que ja hagin complert els 17 anys, per la qual cosa quedarien fora del 
sistema educatiu, sense el títol de l’ESO i sense cap tipus d’especialització que els 
permeti accedir al mercat laboral.

Les revàlides contingudes en el Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol responen 
a un plantejament de l’educació com una carrera constant d’obstacles que condi
cionen l’esforç educatiu i afavoreixen els aprenentatges memorístics establint una 
competició entre centres i propiciant la discriminació socieconòmica. Reconegu
des institucions pedagògiques i administracions educatives europees s’han pronun
ciat majoritària i reiteradament en contra. En aquest sentit, el Síndic de Greuges de 
Catalunya ha alertat que aquestes revàlides vulneren el principi d’igualtat d’oportu
nitats, ja que introduir un procés d’avaluació suposadament homogeni a situacions 
molt diverses atenta contra el principi d’equitat educativa i deixa de costat una de 
les principals finalitats que tenen les lleis d’educació, com és el desenvolupament de 
la personalitat de l’alumne/a des d’una perspectiva integral més enllà de l’adquisició 
d’aprenentatges curriculars.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat la re

tirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions 
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no 
obligatòries
250-00559/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Carlos Carri

zosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’esclat de la crisi, són molts els menors que tenen com a principal font 

d’alimentació l’àpat que mengen a l’escola, que només poden pagar gràcies a una 
beca. (Es tracta del que habitualment es coneix com beques de menjador escolar 
no obligatòries, per diferenciarles de les obligatòries, que són les que s’han d’ator
gar a tot aquell alumne que s’hagi d’escolaritzar fora del seu municipi de residència 
en aplicació del mapa escolar, amb independència del seu nivell de renda familiar 
disponible). Tanmateix, segons les dades de plataforma DIAE (Drets de la Infància 
en l’Àmbit Educatiu), fins al 28% dels menors que es troben per sota del llindar de 
la pobresa (segons l’indicador de renda de suficiència de Catalunya –IRSC–, criteri 
aplicat des del curs 20142015) no veuen cobertes aquestes necessitats.

Al darrer ple de la pobresa es va aprovar una modificació en els barems de con
cessió dels ajuts per la qual, des d’aquest curs, per poder accedir a un ajut alimentari 
escolar a Catalunya les famílies han d’acreditar que els seus ingressos no superen el 
llindar de risc de pobresa. El Departament d’Economia i Hisenda ha reservat 12,5 
milions d’euros extres per a aquest concepte, un import que la DIAE estima que 
permetrà cobrir les necessitats d’entre 15.000 i 20.000 alumnes addicionals, xifra 
tanmateix insuficient per a fer front a totes les demandes.

Un altre dels problemes que ens trobem és que la molts instituts de secundària 
no tenen menjador escolar, per la qual cosa els alumnes són derivats a menjadors 
socials, moltes vegades compartits amb adults, cosa que ens sembla del tot inade
quada.

Finalment, molts ajuntaments es queixen que en els darrers 4 anys el Govern de 
la Generalitat no ha pagat les beques de menjador a temps, la qual cosa ha provocat 
que hagin hagut de ser els municipis els que s’hagin fet càrrec d’aquesta despesa.

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: 
1. Fer un estudi, amb la participació dels centres escolars, del nombre real 

d’alumnes per sota del llindar de la pobresa que necessiten beques de menjador es
colar no obligatòries i presentarlo en aquesta comissió en el termini de tres mesos.

2. Comprometre’s a que la partida pressupostària destinada a les beques de men
jador escolar no obligatòries tingui la dotació suficient per cobrir totes les peticions 
que compleixin els requisits de la convocatòria, de tal manera que cap d’elles quedi 
sense atendre.

3. Garantir que tots els instituts de secundària proveeixin el servei de menjador 
en les condicions adequades.
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4. Comprometre’s a pagar mensualment, per avançat, als beneficiaris l’import 
de les beques de menjador escolar no obligatòries per a evitar que siguin els ajunta
ments els que hagin de fer front a aquesta despesa.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39526 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39526)

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

1. Assegurar que la partida pressupostària destinada als ajuts de menjador es-
colar tingui la dotació suficient per a cobrir totes les peticions que acompleixin els 
requisits establerts a les convocatòries.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar aplicant el «Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents», assegurant que les solucions que 
es donin als casos detectats siguin adequades a les característiques de l’alumnat.

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

4. Continuar fent amb caràcter mensual els pagaments als consells comarcals 
corresponents als ajuts de menjador.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Aran és l’única infraestructura d’educació secundària a l’Aran, que 

acull alumnes de tota la Vall d’Aran que duen a terme estudis d’ESO, batxillerat, 
cicles formatius i altres.

L’any 2009 el Govern de la Generalitat, presidit aleshores per José Montilla, va 
impulsar la reforma i rehabilitació d’aquest edifici, la qual es preveia que es desen
volupés en tres fases: les dues primeres, per a construir i millorar l’interior del cen
tre; i la tercera, per a rehabilitar l’espai exterior i construir un espai cobert multifun
cional per a desenvoluparhi activitats esportives i d’altres tipus, i protegir l’alumnat 
els dies de mal temps.

El 2010 van finalitzar aquestes obres d’adequació, una millora molt reivindicada 
tant pel professorat i l’alumnat com per les famílies, ja que, fins aleshores, estava 
molt deteriorat per l’ús i pel pas del temps.

Tanmateix, després de sis anys d’ençà de la reforma integral de l’Institut d’Aran, 
aquesta tercera fase encara no s’ha fet, i el Departament d’Ensenyament tampoc no 
ha mostrat interès a iniciar aquestes obres. Així mateix, per a poder dur a terme 
aquesta obra o, si no és possible (tal com ha sol·licitat el mateix Institut) la construc
ció d’una sala coberta on poder dur a terme aquestes activitats, cal demolir els antics 
barracons instal·lats al pati de l’Institut.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desfer la construcció dels antics barracons, que representen un risc per a la 

seguretat, per a poder ampliar el pati de l’Institut d’Aran.
2. Finalitzar la tercera fase de reforma de l’Institut d’Aran, per a millorar la qua

litat de la formació i el benestar d’alumnes i professors en el termini abans de fina
litzar el curs 20162017.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist,
diputats, GP SOC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39525 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39525)

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

1. Tenir en compte en tot moment la voluntat del centre abans de prendre cap de-
cisió sobre els antics edificis de l’institut d’Aran.

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

2. Finalitzar la tercera fase de reforma de l’Institut d’Aran quan les disponibili-
tats pressupostàries del Govern ho permetin.



CE 21
25 d’abril de 2017

Dossier 12

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El 
Roser, del Poal
250-00571/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 36274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, María José 

García Cuevas, diputada 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 construcció de la nova escola El Roser 
al Poal (Pla d’Urgell), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola El Roser del municipi del Poal (Pla d’Urgell) es troba ubicat als baixos 

de l’ajuntament des de fa 50 anys, qui va cedir els terrenys al Govern de la Genera
litat per tal de que es podessin iniciar les obres del nou centre, tal com reclamava 
el propi Govern des de l’any 2003. Concretament, el consistori ha destinat 317.000 
euros de dos partides del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per urbanitzar els 
terrenys cedits a Ensenyament per edificar la futura escola. Aquesta quantitat suposa 
el 80% del pressupost anual del consistori. El departament d’Ensenyament va pre
sentar un projecte l’any 2011 amb un cost d’1,2 milions d’euros.

L’Ajuntament del Poal ha habilitat per aquest curs 20162017 un nou espai en les 
instal·lacions de l’escola per acollir una guarderia rural, el primer centre d’aquestes 
característiques en la comarca del Pla d’Urgell. Aquesta nova figura de centre edu
catiu s’ha establert per aquells municipis que tenen una matrícula d’1 a 3 anys infe
rior als deu alumnes. És un servei que permet que en municipis petits, les famílies 
puguin disposar de guarderia i no haver de desplaçarse a poblacions pròximes.

Actualment, el centre compta amb 43 alumnes, però pel proper curs 20172018 
està previst que el nombre d’alumnes a Infantil sigui de 21 i no hi haurà espai sufi
cient per acollirlos en les actuals instal·lacions. A més, s’afegeixen altres qüestions 
que no afavoreixen a l’alumnat com és la poca superfície destinada a l’esbarjo i que 
els alumnes han de sortir al carrer per anar d’una classe a una altra.

L’ajuntament, que desenvolupa la seva activitat a la primera planta, acull també 
el consultori mèdic, i no pot ampliar les seves dependències a la planta baixa, ocu
pada per les aules.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el projecte de la nova escola El Roser al municipi del Poal (Pla d’Ur

gell) per adequarlo a les necessitats actuals i, modificarlo, si s’escau.
2. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 la dotació neces

sària per a dur a terme l’execució de les obres de la nova escola El Roser al municipi 
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del Poal (Pla d’Urgell) i el centre de guarderia per tal de que pugui entrar en funcio
nament el proper curs 20172018.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu;  Marisa Xandri Pujol, María José García 

Cuevas, diputades, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40989 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40989)

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

2. Incloure, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, en els pressu-
postos de la Generalitat la dotació necessària per a dur a terme l’execució de les 
obres de la nova escola El Roser al municipi del Poal (Pla d’Urgell).
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement 
de l’esclavitud
250-00580/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tractament de 
l’esclavitud a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Malauradament, són moltes les persones que viuen en règim d’esclavitud al se

gle xxi. En la majoria dels casos, aquesta esclavitud es manté perquè dóna respos
ta a demandes del món occidental. Ens referim a persones, en molts casos infants i 
adolescents, treballant en la indústria tèxtil, el servei domèstic o persones que són 
explotades sexualment, no només a països del sud sinó també al nostre país.

Una de les maneres de combatre aquesta xacra és amb l’educació. Considerem 
que s’ha de conscienciar els alumnes d’on provenen alguns dels objectes de consum 
i en quines condicions han estat elaborats i que si consumeixen prostitució, potser ho 
fan amb dones explotades sexualment víctimes del tràfic d’éssers humans.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generalitat, mitjançant el Depar

tament d’Ensenyament, a fomentar el coneixement de l’existència de noves formes 
contemporànies d’esclavitud al segle xxi, per tal de formar ciutadans conscienciats.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma 
de Cervelló
250-00583/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 36978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

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 la escuela Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llo
bregat), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Santa Coloma de Cervelló es un municipio del Baix Llobregat con más de 8.000 

habitantes, ubicados en varios barrios o núcleos de población.
En el ámbito educativo, Santa Coloma de Cervelló disponía hasta el curso esco

lar pasado de tres escuelas y un instituto.
De las tres escuelas, Pla de les Vinyes, Colònia Güell y Montpedrós, sólo la ter

cera, con una línea, puede atender, con la proximidad de las demás escuelas, a las 
familias de los núcleos Cesalpina, Can Vía, La Pineda, e incluso el Casco Antiguo, 
barrios donde vive una mayoría de la población del municipio.

La ubicación de Montpedrós ha permitido hasta ahora a muchas familias pres
cindir de transporte escolar, pues los niños podían ir andando al colegio, e incluso 
volver a comer a su casa.

En relación al instituto, comprometido desde el 2007 para el curso 201213, la 
Generalitat renunció a construir un nuevo edificio en el solar que le facilitó el ayun
tamiento en 2013. En su lugar, el centro comenzó a funcionar en instalaciones pro
visionales en el 2012, hasta que en 2014 se instaló en aulas y barracones habilitados 
en el patio de la escuela Montpedrós.

Con la reciente bajada de la demanda de plazas de P3 la Generalitat anunció el 
cierre de la escuela Montpedrós, decisión contraria al propio criterio de la Generali
tat, de cerrar líneas en escuelas de doble línea antes de cerrar escuelas de una línea.

Detrás de esta decisión, sorprendente para la comunidad educativa local, se en
cuentra la voluntad de la Generalitat de ubicar el instituto definitivamente en el edi
ficio de la escuela Montpedrós, habilitando el equipamiento actual, y completando 
con más barracones, para satisfacer la demanda evidente de plazas de secundaria en 
el municipio, y con la idea de más adelante, sustituir los barracones por dos nuevos 
edificios, modificaciones constructivas que no están exentas de limitaciones urba
nísticas y problemas físicos de espacio.

También hay que considerar el perjuicio que el cierre de Montpedrós causa a las 
familias que residen en Cesalpina, Can Vía, La Pineda, y Casco Antiguo, que se ven 
obligadas a llevar a sus hijos a escuelas públicas para las que necesitan transporte, 
atravesando el casco antiguo, con los consiguientes problemas de congestión, coste 
económico y tiempo, lo que supone un agravio comparativo innecesario con las fa
milias de Les Vinyes y la Colonia Güell.

Según los vecinos de Santa Coloma de Cervelló, existen motivos para creer que 
la bajada demográfica puede revertirse. Tampoco entienden la actuación unilateral y 
contraria a sus propios criterios de la Generalitat, que no ha tenido en cuenta la de
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manda que hoy tiene la escuela Montpedrós, ni los inconvenientes que se imponen 
a una parte mayoritaria de la población de Santa Coloma.

Nos denuncian la falta de planificación escolar para el municipio y entienden que 
la Generalitat debe cumplir su compromiso de habilitar un instituto para Santa Co
loma sin perjudicar a las familias, empleando el dinero que invertirá en la habilita
ción y nuevas construcciones en la escuela Montpedrós en otro espacio, de consenso 
en la comunidad educativa.

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. Incluir la escuela Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) 

en la oferta educativa de infantil y primaria para el curso 201718.
2. Construir un nuevo equipamiento para albergar el instituto de Santa Coloma 

de Cervelló en el terreno que la Generalitat acuerde con el Ayuntamiento del muni
cipio, y que este habilite y facilite para ello.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz GP PPC; María José García Cuevas, dipu

tada GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40991 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40991)

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

1. Continuar realitzant una oferta educativa d’acord amb les necessitats d’esco-
larització del conjunt del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament les obres d’adequació realit-
zades a l’antiga escola Montpedrós i insta el Govern a licitar, tan aviat com sigui 
possible, les obres d’ampliació d’aquest institut.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan 
Maragall de Rubí
250-00585/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 37054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del GP SOC, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

del GP CSP, Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas, diputats del GP SOC, Jéssica 
Albiach Satorres, diputada del GP CSP, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
transport escolar a l’escola Joan Maragall de Rubí, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’equipament escolar de l’Escola Joan Maragall està ubicat fora del nucli urbà de 

Rubí, a una distancia aproximada de 4 km d’aquest, i en ell estan escolaritzats alum
nes de tot el terme municipal. Aquesta circumstància fa imprescindible l’establiment 
d’un dispositiu de transport escolar.

La normativa reguladora de transport escolar actual no considera que aquest cen
tre hagi de tenir transport obligatori, la qual cosa obliga a les famílies a assumir una 
part del cost del servei. Aquesta situació genera incertesa a les famílies a l’hora de 
triar l’escola dels seus fills i filles o decidir la continuïtat dels mateixos. La situació 
socioeconòmica actual ha fet que moltes famílies estiguin en una situació d’insufici
ència o manca d’ingressos econòmics estables, la qual cosa suposa moltes dificultats 
per assumir el cost d’aquest transport.

La manca d’espai per aparcar els cotxes de les famílies i el transport amb vehi
cle propi es limita al camí Vell d’Ullastrell, el qual també absorbeix gran part del 
trànsit d’urbanitzacions, fa del tot insostenible mediambientalment i no seria viable 
l’accés a l’escola.

Segons la normativa vigent, només es contempla com transport escolar obliga
tori gratuït quan els i les alumnes s’han de desplaçar cap a un altre municipi, però 
aquesta no impedeix que l’administració que té la competència d’aquest servei, com 
es el cas de la Generalitat de Catalunya, pugui ampliar o modificar aquest concep
te en funció de les necessitats o particularitats específiques dels centres escolars, la 
distància de les residencies de l’alumnat o la seva ubicació geogràfica.

Als darreres any el cost a assumir per les famílies ha anat incrementant; l’Ajun
tament de Rubí havia destinat recursos, mitjançant convenis de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Oc
cidental, per tal d’ajudar a les famílies a suportar el cost d’aquest servei.

El 17 de Juliol de 2014 es va aprovar una Resolució a la Comissió d’Ensenyament 
del Parlament de Catalunya, on s’instava al Govern a iniciar de manera immediata 
els treballs amb els consells comarcals i els representants dels ens locals per a mo
dificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis escolars de menjador i de 
transport escolar, per tal d’adequarlos a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de ju
liol, d’educació, que estableix ajuts per als alumnes que viuen en poblacions sense 
escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, per tal de garantir l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar, atenent la naturalesa del des
plaçament i el nivell de renda de les famílies.



CE 21
25 d’abril de 2017

Dossier 18

Els acords abans esmentats adoptats per la comissió d’Ensenyament del Parla
ment de Catalunya no s’han arribat a complir.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar una moció el dia 27 de març de 2014 
amb els suport de tots els Grups Municipals, on es demanava l’excepcionalitat d’a
quest centre escolar i per tant considerar el transport escolar, com obligatori. Dins 
d’aquests acords hi havia compromisos econòmics per part de l’Ajuntament, que ha 
anat complint amb escreix, fins el moment actual, en el que assumeix el 55% de to
talitat del conveni.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a la de Resolució 766/X del Parlament de Catalunya, sobre 

la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de suport a l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí, aprovada per la Comis
sió d’Ensenyament i Universitats a la sessió del dia 17/07/2014.

2. Que, en virtut de la Resolució 766/X del Parlament de Catalunya i les modi
ficacions normatives que se’n deriven, es reconegui la condició de excepcionalitat a 
l’escola Joan Maragall de Rubí.

3. Garantir un compromís pressupostari estable que faci efectiu el servei de 
transport escolar al centre Joan Maragall.

4. Expressar el suport a la direcció del centre de l’escola Joan Maragall i l’Asso
ciació de Mares i Pares de l’escola Joan Maragall en la seva reivindicació en favor 
de l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al transport escolar.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas, di

putats; GP SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, dipu
tada, GP CSP. 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40986 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40986)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord propiciat pel Departa-
ment pel curs 2016-2017 de mantenir l’aportació conjunta del Departament d’Ense-
nyament (a través del Consell Comarcal) i l’Ajuntament de Rubí, que cobreix apro-
ximadament el 80% del cost del servei.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda,  a Vila-
seca
250-00588/11

PRESENTACIÓ: PORTAVEUS DEL GP CS, GP CSP, GP PPC I GP CUP-CC A LA 

CE; ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 37276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

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 
l’escola Cal·lípolis de La Pineda, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la divisió de VilaSeca i Salou, els alumnes de Cap Salou han estat esco

laritzats tradicionalment a l’escola Cal·lípolis de La Pineda. S’havia de construir una 
escola en el nucli de Cap Salou, però al juliol de 2013, la directora de Serveis Ter
ritorials notifica que es suspèn la construcció. Es decideix suprimir també l’autobús 
escolar Cap Salou  Escola Cal·lípolis (34 km.) i es decideix que aquests alumnes 
han d’anar a l’escola Voramar (78 km.).

A partir de la primavera de 2015, després de mobilitzacions de la comunitat edu
cativa, se’ls ofereix «copagament» però amb «ajuts als desplaçaments». Els Ajuts 
Individuals al Desplaçament (AID) que els ofereixen són totalment incompatibles 
amb un transport escolar col·lectiu i s’apliquen a un llindar destinat a nens amb dis
capacitat o trastorns greus de conducta.

Quan comença el curs escolar 201516, hi ha nens expulsats dels autobús per im
pagament. Les famílies no entenen perquè han de pagar només els «nous» quan el 
servei ha estat gratuït durant els darrers 40 anys. Finalment, tots els nens poden fer 
servir l’autobús escolar.

Al març de 2016, les famílies reben un escrit on es diu que han de pagar de for
ma retroactiva des de setembre de 2015. L’escrit té data de sortida del 28 de febrer 
de 2015 però no comença a arribar abans de 07 de març, és a dir, una setmana abans 
de la data de termini de pagament. Hi ha famílies que ho reben el mateix dia que 
finalitza aquesta data límit. Varies famílies presenten escrits d’al·legacions contra 
aquest requeriment de pagament. Només paguen 4 famílies.

Al juny de 2016, la nova Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament,  Sí
lvia Rodes Guedes, escriu una cara a la directora de l’Escola Cal·lípolis on diu que 
l’autobús no és ni obligatori ni gratuït (malgrat que ha estat així durant 40 anys) i 
que com només ho han pagat 4 famílies, ho treuen.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Per mitjà del Departament d’Ensenyament, construir una escola en Cap Salou 

en els terrenys de 12.000 metres quadrats cedit per l’Ajuntament.
2. En coordinació amb el Consell Comarcal del Tarragonès, mantenir l’autobús 

amb destinació La Pineda per l’escolarització a l’escola Cal·lípolis dels nens i nenes 
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del Cap Salou, la Torre Alta, Pinosmar, la Zona Estival, el Racó, el Mirador i Xalets 
de Salou com als darrers 40 anys.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Jéssica Albiach Satorres, GP CSP; María José 

García Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo Medina, GP CUPCC, portaveus a la CE. 
Alicia Romero Llanos, diputada GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40990)

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

1. El Parlament insta el Govern a continuar programant les actuacions neces-
sàries d’acord amb les necessitats d’escolartizació del conjunt del territori de Vila- 
seca.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament la ruta de transport escolar 
des del barri de Cap Salou (municipi de Salou) amb destinació a l’escola Cal·lípo-
lis, de La Pineda (municipi de Vila-seca), la qual està prestant el servei per al curs 
2016-2017 tot i tractar-se d’un servei de transport escolar no obligatori, atès que 
els seus usuaris no estan en la situació de necessitat de canvi de municipi per a ser 
escolaritzats.
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Torrelles 
de Llobregat
250-00624/11

PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, GP JS; SONIA SIERRA INFANTE,  GP 

CS; MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, GP PPC; PILAR CASTILLEJO MEDINA, 

GP CUP-CC, PORTAVEUS A LA CE. ALÍCIA ROMERO LLANO, GP SOC; MARC 

VIDAL POU, GP CSP, DIPUTATS

Reg. 38558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parla

mentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialista; Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot; María José García Cuevas, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Pilar Castillejo Medina, porta
veu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular  Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’antena de 
telefonia mòbil a Torrelles de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mediar entre 

l’ajuntament de Torrelles de Llobregat i l’operadora de telefonia mòbil Vodafone, 
per tal de trobar una nova ubicació a l’antena, consensuada i satisfactòria per amb
dues parts.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016.
Anna Simó i Castelló, GP JS; Sonia Sierra Infante, GP Cs; María José García 

Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo Medina, GP CUPCC, portaveus a la CE. Alícia 
Romero Llano, GP SOC; Marc Vidal Pou, GP CSP, diputats
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Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 per a fomentar la igualtat 
d’oportunitats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En una societat democràtica, justa, igualitària i equitativa, les diferències no po

den suposar una desigualtat. Malauradament, el alumnes amb diversitat no gaudei
xen de les mateixes oportunitats que la resta. Hem detectat, per exemple, que a molts 
centres els alumnes amb, per exemple, autisme o diabetis, no poden gaudir d’excur
sions ni de colònies si les seves famílies no paguen un monitor extra.

En molts casos, tampoc poden accedir a les activitats extraescolars per manca 
de personal especialitzat. Si bé les activitats extraescolar no formen part del currí
culum obligatori, són un bon complement i també una manera de sociabilitzar.

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 
1. Mitjançant el Departament d’Ensenyament, garantir el personal de suport ne

cessari per a que tots els alumnes amb necessitats educatives especials puguin gau
dir d’excursions i colònies.

2. Adoptar mesures de coordinació entre els Departaments d’Ensenyament i de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a garantir el personal de suport adequat per tal 
de que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin accedir a les acti
vitats extraescolars.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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