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Sessió 10 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. 
Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Senserrich i Gui-
tart, i dels secretaris en funcions, María José García Cuevas i Juan Milián Querol. Assisteix la 
Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i Santacana, Chakir 
el Homrani Lesfar, Josep Maria Forné i Febrer, M. Assumpció Laïlla i Jou, Marta Pascal i 
Capdevila, Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, Sonia Sierra Infante i Jorge 
Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Esther Niubó Cidoncha, pel 
G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es 
Pot, i Pilar Castillejo Medina, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a Barberà del Va-

llès (tram. 250-00218/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 55; esmenes: BOPC 115, 9).

2. Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Espe-
cial Virolai, de Cornellà de Llobregat (tram. 250-00212/11). Sonia Sierra Infante, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albi-
ach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 49; esmenes: BOPC 115, 7).

3. Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat (tram. 250-
00300/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 104, 62).

4. Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida (tram. 250-00234/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 89, 43; esmenes: BOPC 115, 10).

5. Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida (tram. 250-00238/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 89, 46; esmenes: BOPC 115, 11).

6. Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida (tram. 250-00267/11). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 92, 88; esmenes: BOPC 130, 13).

7. Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida (tram. 250-
00356/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 116, 38; esmenes: BOPC 155, 12).

8. Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les comarques de Lleida i 
sobre la defensa de l’educació pública (tram. 250-00437/11). Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 133, 30; esmenes: BOPC 165, 21).

9. Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament privat amb 
relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar (tram. 250-00239/11). Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 89, 47; esmenes: BOPC 115, 12).

10. Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema 
educatiu (tram. 250-00241/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí, juntament amb 23 altres 
diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 49; esmenes: BOPC 115, 12).

11. Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu (tram. 250-00249/11). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 58; esmenes: BOPC 115, 14).

12. Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació (tram. 250-00252/11). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 89, 63).

El president

Donem inici a la sessió de la Comissió d’Ensenyament. 
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Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida 
(retirada)

250-00234/11

Amb el primer punt de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre el millorament de 
l’educació secundària a Barberà del Vallès, presentat pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Per defensar... (Veus de fons.) Ah, sí; si m’ho permeten, primer, hi ha algun canvi 
en alguna...? (Jorge Soler González demana per parlar.) Sí?

Jorge Soler González

Era per notificar, president, la retirada de la Proposta de resolució sobre l’Escola 
Terres de Ponent, de Lleida, que és el punt número 4.

El president

Quatre.

Jorge Soler González

Gràcies.

El president

Mol bé, moltes gràcies. Alguna substitució, en algun grup parlamentari? (Juan Mi-
lián Querol demana per parlar.) Sí, Grup Popular?

Juan Milián Querol

Perdó. Sí, jo mateix, Juan Milián, substitueixo Fernando Sánchez Costa.

El president

Molt bé.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a 
Barberà del Vallès

250-00218/11

Doncs, ara sí, passem al debat de la primera proposta de resolució. Té la paraula la 
diputada..., García Cuevas? (Veus de fons.) Ai –perdó–, la... (veus de fons), la Sonia Sierra,  
del Grup Parlamentari de Ciutadans –perdó. Endavant.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Jo crec que la senyora Cuevas deurà estar molt or-
gullosa que em confonguin amb ella, no? (L’oradora riu. Veus de fons.) D’acord. Barbe-
rà del Vallès té una població de 35.550 habitants, i només té dos instituts de secundària.

Per fer-ne una comparativa, he triat el meu poble, Rubí, que té 75.000 habitants i té 
cinc instituts públics; fins aquí, diríem: «Ah, mira, si fa no fa, el doble, el doble d’insti-
tuts; anem bé.» No, no, però és que, a més, Rubí té cinc centres de primària i secundària 
que són privats o concertats.

Aquests instituts –torno a Barberà del Vallès– tenen capacitat per a trenta-quatre 
grups, i, segons l’ajuntament d’aquest municipi, se’n necessita per a disset grups més. 
D’altra banda, l’oferta d’estudis postobligatoris –que ja sé que es fan per comarques– és 
molt reduïda, en aquesta població.

La solució que fins ara ha donat la Generalitat són dues línies satèl·lits a l’Escola Elisa 
Badia, un centre que no té ni les instal·lacions ni el professorat adients per a l’educació se-
cundària. I, a més, l’Institut Can Planas necessita una reforma integral, perquè, entre altres 
coses, les finestres no tanquen, fa fred a les aules i el gimnàs té sostre d’uralita. Les famílies 
afectades es queixen de la manca de planificació del departament, que és una cosa que hem 
sentit de forma reiterada en aquesta comissió, i també de manca d’informació.

Per això, tot i que fa unes setmanes ja es va aprovar una proposta de resolució sobre 
aquest tema, sobre com està l’escolarització a Barberà del Vallès, i es va arribar a un 
seguit d’acords després de les esmenes, nosaltres hem considerat que havíem de conti-
nuar endavant amb aquesta proposta per fer més força. I el que demanem en aquesta PR 
és construir un tercer..., o el que demanàvem, perquè les esmenes ja les explicaré des- 
prés –les esmenes que hem acceptat de Junts pel Sí–, però el que es demanava en prin-
cipi és construir un tercer institut a Barberà, dur a terme la reforma integral de l’Institut 
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Can Planas, ampliar l’oferta d’estudis postobligatoris a la ciutat i..., bé, aquesta ja que-
dava una mica antiga, habilitar la partida pressupostària als pressupostos del 2016, i té a 
veure amb les esmenes que hem acceptat.

Doncs, moltes gràcies.

El president

Sí; gràcies, diputada. A aquesta proposta de resolució, hi ha presentat esmenes el 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula la diputada Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies, president. Tots els grups parlamentaris hem tingut oportunitat de 
conèixer amb més detall o menys –més aviat més– quines són les demandes que es fan 
per a la millora de l’educació secundària a Barberà del Vallès i quines són les propostes 
que s’han posat sobre la taula.

El Grup Parlamentari de Junts pel Sí el que hem fet és presentar unes esmenes en els 
quatre punts de la proposta de resolució. La primera –que contraposa la construcció d’un 
tercer institut ubicat a uns terrenys de l’any 2011 a la nostra esmena–, iniciar l’activitat d’un 
nou institut al municipi de Barberà del Vallès. Compartim que, al contrari del que ha dit 
la diputada de Ciutadans, el que s’ubica a l’Escola Elisa Badia no són dues línies satèl·lits,  
sinó que és un institut de ple dret, amb el seu número, amb el seu codi d’institut, de dues 
línies. Aquesta esmena no ha estat acceptada; ja ho comentarà després la diputada.

El segon punt que planteja la proposta de resolució és dur a terme una reforma integral 
de l’Institut Can Planas. L’Institut Can Planas té un projecte de remodelació en quatre anys 
que s’està fent, s’està desenvolupant quan no hi ha activitat lectiva, que això també és el que  
es va aprovar en la Resolució 135/11, a la qual feia referència, que va ser objecte d’un pacte 
entre el Partit Popular i Junts pel Sí, en què es ratificava que durant els mesos sense activi-
tat lectiva es remodelaria l’Institut Can Planas i es garantiria que se’n dignificarien les ins-
tal·lacions, i, per tant, que es conclouria tot el projecte de remodelació de l’institut.

I la darrera esmena que presentem Junts pel Sí és que aquestes places, aquesta oferta 
de places, s’acordi amb l’Ajuntament de Barberà –per tant, diàleg– tenint en compte les 
disposicions pressupostàries, optimitzant els recursos i mantenint la qualitat de l’ense-
nyament, que això és el que s’ha acceptat.

Entenem que aquestes últimes premisses les compleix sobradament, el nou institut, 
que s’ubicarà en l’espai disponible de l’Escola Elisa Badia, de manera que a l’Elisa Ba-
dia hi haurà, en les mateixes instal·lacions, una escola i un institut. Nosaltres creiem que 
aquesta és una bona solució, la solució que ha adoptat el departament, que passa per re-
modelar l’Institut Can Planas, però en cap cas massificar encara més l’Institut Can Pla-
nas per convertir-lo en un institut de set línies, que considerem que no és una bona opció.

Per tot això, demanem votació separada del punt 1, president.
Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyora Simó. Passem al torn de portaveus dels grups, co-
mençant pel Grup Parlamentari Socialista, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bona tarda. Gràcies, president. Efectivament, doncs, és un tema que ja hem debatut 
en aquesta comissió, que ha estat objecte d’un intens debat per part de la comunitat edu-
cativa de Barberà i també del conjunt de la comarca, i que té a veure, novament, amb 
aquesta manca de planificació del Departament d’Ensenyament, en aquest cas per cobrir 
necessitats d’educació secundària a Barberà, quan ja, de fet, el 2012 el Ple del consisto-
ri sol·licitava al Departament d’Ensenyament remodelar les instal·lacions de Can Planas 
i alertava d’aquest increment de les necessitats d’escolarització a secundària previstes.

Ja vam dir que no acabàvem de compartir la solució que des de la Generalitat s’ha 
donat al municipi, i per això seguim pensant que cal construir el tercer institut no a 
l’edifici del Centre d’Educació Infantil i Primària Elisa Badia, sinó un nou institut que 
doni resposta a les necessitats d’escolarització.

I, evidentment, també considerem imprescindible reformar l’Institut Can Planas, re-
habilitar els seus equipaments, que se n’ha parlat molt.

I, per tant, doncs, donarem suport a aquesta proposta de resolució.
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El president

Moltes gràcies. Per part de Catalunya Sí que es Pot, la diputada Albiach té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres també teníem una proposta de resolució en aquest 
sentit, però és cert que l’hem retirat, perquè pensàvem que ja estàvem no del tot conten-
tes, però, bé, sí que estàvem mitjanament satisfetes amb el que s’havia aprovat a la co-
missió del 17 de maig sobre l’Institut Can Planas.

Tot i així, si comencem a mirar els punts d’aquesta proposta de resolució..., òbvia-
ment, nosaltres hi votarem a favor, però també dir que el segon punt ja va ser aprovat a 
l’anterior comissió. El tercer punt és massa ampli i cal concretar-lo; és el que diu «am-
pliar l’oferta d’estudis postobligatoris existents al municipi» –com?, qui ha de participar 
en aquest debat educatiu? I, a més, el quart punt, que era habilitar una partida pressu-
postària, pensàvem que era un punt que..., bé, és obsolet.

Per tant, nosaltres hi donarem suport, però sí que és cert el que comentàvem l’altra 
vegada: crec que hem d’anar per feina i hem de començar a debatre sobre propostes de 
resolució d’altres municipis sobre els quals encara no s’ha debatut en aquesta comissió.

El president

Moltes gràcies. En el torn del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Juan Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. Bé, aquest és un tema que, com s’ha dit, ja ha estat debatut i vo-
tat. A més, la proposta de resolució va introduïda per una exposició de dades sòlida i bas- 
tant clara, però val la pena repetir que Barberà del Vallès pateix una clara mancança en 
infraestructures educatives: tenim instituts en mal estat i veiem com disset grups de se-
cundària es podrien trobar penjats i sense un espai digne per estudiar-hi properament.

Així, doncs, aquí no serveix l’excusa de la demografia, sinó que estem davant d’un 
altre cas de mala planificació i manca de voluntat política.

Per tant, el Partit Popular, amb la voluntat de solucionar aquests errors, votarà a fa-
vor d’aquesta proposta de resolució de Ciutadans.

Moltes gràcies.

El president

Motes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, la diputada Pilar Castillejo.

Pilar Castillejo Medina

Sí, gràcies. És veritat que, del tema dels instituts de secundària a Barberà del Va-
llès, ja n’hem tingut diferents discussions, en aquesta Comissió d’Ensenyament. Havíem 
acordat aquesta reforma ja de l’Institut Can Planas..., i a favor d’aquesta escola institut 
a l’Elisa Badia.

És evident, la mancança d’equipaments educatius a Barberà; no ho discutirem. La 
manera com han quedat ara esmenats els punts 3 i 4, units, amb la refosa d’aquests 
punts en la transacció, fa que també el puguem votar, perquè no tenia sentit, parlar del 
pressupost de 2016. I entenc que aquí, en aquest punt, tal com ha quedat, parlar també 
d’aquesta discussió de l’oferta de places entre l’ajuntament i el Parlament..., de manera 
que entenc que, al final, el que estem dient és que hi haurà un debat entre la comunitat 
educativa i l’ajuntament del municipi per discutir com hem de fer de manera més correc- 
ta l’adequació de les places de secundària en aquest municipi.

Per tant, nosaltres aquests punts els votarem a favor, com han quedat.

El president

Molt bé, moltes gràcies. I ara, per acabar, per posicionar-se sobre les esmenes pre-
sentades, té la paraula la diputada Sonia Sierra Infante.

Sonia Sierra Infante

Gràcies. A veure, no hem acceptat l’esmena 1, perquè és obvi que el curs començarà 
i els alumnes estaran encabits en un lloc o en un altre, però –i això té a veure amb per 
què no hem acceptat l’esmena 2– és que continuem pensant que falta un tercer institut. 
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Ho torno a dir: 35.550 habitants, dos instituts; 75.000 habitants, deu instituts. Em sem-
bla que és molt evident, que fa falta un tercer institut.

I, finalment –ja s’ha dit–, havien quedat desfasats, els altres punts; llavors, tenia més 
sentit, l’esmena que proposava Junts pel Sí. Que, perquè quedi clar –perquè no sé si ha-
via quedat molt clar–, el que diu és: «Acordar l’oferta de places...» És a dir, els punts 3 i 
4 ara només són el punt 3, i diu: «Acordar l’oferta de places en el marc de la corespon-
sabilitat amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès tenint en compte les disposicions pres-
supostàries, optimitzant els recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.» Això és 
el que es vota, i seria el punt 3, d’acord?

Gràcies.

El president

Molt bé. Per tant, per situar-nos: per una part, al punt número 1 es demana votació 
separada; al punt número 2 també, perquè no s’accepta l’esmena, i els punts 3 i 4 que-
den subsumits en un sol punt, i s’accepta l’esmena de Junts pel Sí.

Anna Simó i Castelló

Junts pel Sí només... Perdó, president. Puc parlar?

El president

Sí, endavant.

Anna Simó i Castelló

Gràcies. Junts pel Sí només hem demanat votació separada del punt 1, eh?

El president

Del punt 1, d’acord. Doncs, aleshores, votem el punt 1, i després la resta, entenent 
que el 3 i el 4 queden subsumits per l’esmena corresponent presentada per Junts pel Sí. 
(Veus de fons.) Dues votacions, efectivament.

Doncs, anem a votar el punt número 1.
Vots a favor?
Onze, onze vots a favor, corresponents a tots els grups parlamentaris amb excepció 

de Junts pel Sí.
Vots en contra?
Deu.
Per tant, queda aprovat, aquest punt de l’ordre del dia.
I, finalment, segona votació, resta de la moció.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.

Propostes de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat

250-00212/11 i 250-00300/11

Passem al següent punt. La proposta que els faria el president seria que vénen dues 
propostes de resolució, a continuació, sobre el mateix tema, sobre l’Escola Virolai de 
Cornellà de Llobregat; una proposta de resolució presentada per tots els grups parla-
mentaris menys Junts pel Sí –si no m’equivoco–, i l’altra, una presentada per Junts pel 
Sí. Jo els proposaria fer el debat conjunt, si no els sembla malament. (Veus de fons.) Do-
naríem la paraula, doncs, per ordre. Per tant, començaria el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, la diputada Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. L’Escola d’Educació Especial Virolai és una escola 
de titularitat municipal que dóna cobertura a seixanta-cinc alumnes de Cornellà, Sant 
Joan Despí, Molins de Rei, Sant Feliu, Esplugues i Sant Just Desvern, i es troba finan-
çada parcialment pel Departament d’Ensenyament malgrat tractar-se d’un centre públic 
que imparteix una educació obligatòria, la qual cosa crea un greuge comparatiu amb al-
tres centres, diguem-ne, que no tenen aquesta particularitat, no? A més, el departament 
la considera escola concertada, malgrat ser pública, i això fa que les ràtios puguin ser 
més altes, tot i ser una escola especial.
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Crec que totes a les persones que vam estar presents en la reunió amb les famílies 
se’ns va trencar el cor, amb els casos que vam sentir. Possiblement ha estat la reunió 
més difícil que hem tingut, i per això ens sembla d’especial importància, aprovar aques-
ta PR, perquè són els alumnes que més necessiten el nostre suport i que més necessiten 
treballar en les millors condicions possibles.

Gràcies.

El president

Molt bé. És el torn del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies. En primer lloc, doncs, saludar els membres del consistori de Cornellà que 
ens acompanyen, la regidora Montse Pérez, i també altres membres de la comunitat edu-
cativa i famílies de l’Escola Virolai. Bé, jo crec que la diputada Sierra ha explicat bastant 
bé la situació, l’anomalia d’aquest centre, no?, de titularitat municipal, finançat parcial-
ment pel Departament d’Ensenyament malgrat que és un centre escolar públic que impar-
teix ensenyaments de caràcter obligatori i que són competència directa de la Generalitat.

I aquest fet, doncs, suposa un greuge comparatiu amb la resta de centres escolars del 
Servei d’Educació de Catalunya. I això, doncs, ha obligat també l’Ajuntament de Cornellà 
a fer un esforç en recursos públics per atendre les necessitats de l’alumnat i de les seves fa-
mílies i realitzar inversions molt importants a l’escola, especialment aquests últims anys.

Per tant, s’ha dit també, no?, que el departament considera aquesta escola com una 
escola concertada, malgrat ser pública, i això, doncs, fa que les ràtios d’alumnes per 
professionals siguin més altes que a les escoles públiques.

Per tot plegat, entenem que no podem dir que estiguin garantides les mínimes con-
dicions dignes per poder atendre les necessitats dels alumnes de l’escola com mereixen.

I per tot això, i després d’una moció aprovada en el Ple de Cornellà, el Grup Soci-
alista, al costat de Ciutadans, de Catalunya Sí que es Pot, del PP i de la CUP, doncs, sí 
que vam decidir tirar endavant aquesta proposta de resolució, on exigim a la Generalitat 
que assumeixi la titularitat de l’escola com a condició imprescindible per acabar amb 
l’actual situació.

I també parlem de crear un grup de treball entre el departament, l’Ajuntament de 
Cornellà i la comunitat educativa per garantir, doncs, aquesta qualitat educativa que es 
mereixen i el servei d’atenció als alumnes.

És evident que el tercer punt, que fa referència als pressupostos, queda un pèl desfasat, 
i que, per tant, segurament convindria substituir-lo pel proper pressupost. Però, en qual-
sevol cas, doncs, volem deixar clara la nostra voluntat d’abordar el tema de la titularitat.

Dit això –i potser m’anticipo a la segona intervenció, però així ja me l’estalvio–, hem 
intentat buscar un acord amb Junts pel Sí, una transacció amb la seva proposta, en el 
sentit de dir que passava per crear un grup de treball que, entre altres temes, doncs, re-
solgués el procediment o el calendari per fer el traspàs de la titularitat; però, en aquest 
cas, ha estat impossible. Jo crec que no s’ha acceptat posar per escrit res que tingui a 
veure amb el traspàs de la titularitat, que és el que exigim per acabar amb aquesta situa-
ció. I, per tant, doncs –almenys em pronuncio a títol personal–, no ho podem acceptar, i 
votarem en contra de la seva proposta de resolució.

I dir també, per últim, que, posats a demanar coresponsabilitats, també caldria in-
cloure-hi la de la resta d’ajuntaments dels municipis de procedència d’aquests alumnes, 
perquè no només són de Cornellà. Abans es comentava que són també de Sant Joan Des-
pí, de Molins de Rei, de Sant Feliu de Llobregat, d’Esplugues o de Sant Just Desvern.

Per tant, per tot plegat, doncs, demanem que es recolzi aquesta PR. I, a més a més, 
votarem en contra de la PR de Junts pel Sí.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Per Catalunya Sí que es Pot, la diputada Albiach té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. I donar la benvinguda a les persones que han vingut de Corne-
llà. Amb aquesta PR, en definitiva, el que es pretén és acabar amb el doble raser que es-
tan patint algunes escoles d’educació especial, i és que algunes són públiques i les altres 
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estan conveniades, i depenent de les inversions i del finançament i dels esforços que hi 
posa el consistori, tenen uns recursos o uns altres.

I, en este cas, estem parlant que hi falten especialistes, que hi falten tutors, que hi ha 
massificació, que l’edifici no té ascensor, que només hi ha un «fisio», un logopeda i una 
psicòloga per a seixanta-cinc alumnes, quan, a més, són persones que tenen pluridiscapa-
citat, en la seua major part. Per tant, hi ha una mancança clara de recursos, quan aquestes 
persones, com han comentat ja les meues companyes, són les que més ho necessiten, no?

I el que elles i ells no entenen, les famílies d’aquestos alumnes, és: «Si nosaltres pa-
guem impostos com la resta de famílies que tenen nens i nenes amb pluridiscapacitats, 
per què els nostres fills i les nostres filles tenen menys drets i menys serveis que les al-
tres famílies?» I, en definitiva, el que tractem en aquesta proposta de resolució és acabar 
amb aquest greuge comparatiu i amb aquest doble raser.

Ja està.

El president
Gràcies. Per part del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la diputada García 

Cuevas.

María José García Cuevas
Gracias, presidente. Bien, en primer lugar, me uno a la bienvenida de los portavoces 

que me han precedido a las personas que han venido desde Cornellá. Solamente, bueno, 
remarcar que en este tema hubo un acuerdo muy mayoritario en el Pleno del ayuntamien- 
to, o sea que es un tema que tiene el apoyo social local, absolutamente necesario.

Está presentada una queja al Síndic de Greuges: los padres se tuvieron que comen-
zar a movilizar cuando vieron que los políticos no daban respuesta a sus necesidades. 
Y aquí sí que quería hacer hincapié en que, en la reunión que tuvimos con las personas 
que vinieron de Cornellá, presenciamos testimonios estremecedores de dos madres que 
yo creo que a todos los portavoces presentes nos tocaron bastante, ¿no?, la fibra sensi-
ble, y la responsabilidad de darnos cuenta de que si la educación es un tema siempre 
sensible, pues, más todavía cuando estamos hablando de alumnos discapacitados, que 
están en una escuela especial, y de la situación que están viviendo las familias, que se 
encuentran que la Administración, pues, no está respondiendo a sus necesidades con la 
rapidez y con la calidad que ellos necesitan.

Porque lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos hoy: si pagamos, en Cataluña, 
los impuestos más altos de España, es, como mínimo, para que tengamos los servicios  
públicos de la calidad mínima necesaria. Y creemos que el servicio educativo, y, en 
concreto, el de la educación especial y cuando es atención a alumnos discapacitados, 
pues, tendría que ser todavía algo muchísimo más prioritario.

Por tanto, mantenemos la propuesta. No aceptamos las enmiendas, como ya se ha 
dicho, y votaremos en contra de la propuesta de Junts pel Sí.

Hacer hincapié en que nos parecían fundamentales dos puntos: asumir la titulari-
dad de la escuela, como procedía, y el punto del presupuesto, porque si aprobamos co-
sas que no tienen dotación presupuestaria, pues, todo es un brindis al sol. Proponemos, 
como enmienda técnica, que se acepte que el presupuesto será el del 2017, en el punto 3.

Y, bueno, invitamos al grupo que da apoyo al Gobierno a presentar modificaciones 
presupuestarias en este presupuesto prorrogado para poder favorecer esta propuesta, si 
es que se aprueba, y cualquier cuestión relacionada con la inclusión, con la educación 
especial o con cualquier cuestión de especial sensibilidad social; o, si no, pues, que em-
pecemos ya a plantear unos presupuestos para el 2017 basados en el sentido común y en 
el ejercicio responsable de las competencias que tenemos como comunidad autónoma, 
que son muchas, y no perder el tiempo y el esfuerzo en, bueno, sueños legítimos, pero 
que solo nos conducen a la frustración y a no ocuparnos de las cosas importantes.

Gracias, presidente.

El president
Gràcies a vostè. La diputada Castillejo, per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

Pilar Castillejo Medina
Gràcies. També des d’aquí saludem els representants del municipi que han vingut 

fins aquí, al debat d’aquest punt. És un punt en què partim ja d’una unitat àmplia al mu-
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nicipi, amb les mocions que s’han tirat endavant i amb la lluita que s’ha tirat endavant 
des del municipi. I creiem que és important, també, aquesta unitat des dels ajuntaments 
per, després, donar suport en aquestes mocions aquí, amb aquestes propostes de resolu-
ció, al Parlament.

Entenem que estem parlant d’un ensenyament de caràcter obligatori i que, tot i això, 
n’ha estat assumida, la competència, des d’un ajuntament; amb un finançament massa just, 
que comporta moltes mancances en la gestió d’aquesta escola d’educació especial. I, per 
tant, entenem que és imprescindible que el departament assumeixi la titularitat del centre.

Al mateix temps, votarem –ja ho expliquem– en contra de la de Junts pel Sí, perquè 
entenem que va en una direcció contrària a aquesta, perquè parla del grup de treball i 
parla del debat necessari però no d’assumir aquesta titularitat, que entenem que és el 
punt central de la proposta de resolució.

I entenem que, acceptant aquesta assumpció de la titularitat, és evident que el que 
s’ha de fer a partir d’ara és parlar per trobar la millor manera perquè es puguin tirar 
endavant el canvi de titularitat i el tema de la subrogació dels treballadors. Que, bé, ja 
ho sabem, que jurídicament és complicat, però estem fent, des dels ajuntaments també, 
subrogacions de personal en temes de municipalitzacions i sabem que és un tema que 
es pot resoldre.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Per part de Junts pel Sí, té la paraula el diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. I gràcies, també, als membres del consistori i de la comunitat 
educativa de Cornellà. Segurament que en el diagnòstic de la situació de l’Escola Viro-
lai, de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà, doncs, coincidirem que hi ha 
necessitats, i que hi ha necessitat de canvi en la forma de gestionar l’Escola Virolai.

En el que no coincidim és en la proposta de solució que es proposa, tant per la pro-
posta de resolució que fan la resta de grups com pel rebuig que fan de la nostra propos-
ta. I dir que no coincidim en la resposta de les necessitats, perquè dir que es pot canviar 
de titularitat i subrogar el personal que hi ha i fer-lo funcionaritzat, això és impossible,  
i això és enganyar la població. I això és el que no volem fer de cap manera. No es pot 
fer, això, i és que ni crec que, a més a més, hi hagi cap sindicat ni cap mena d’organitza-
ció sindical que pogués acceptar-les, aquestes coses.

Per tant, nosaltres el que hem fet i el que proposàvem era obrir una comissió de tre-
ball en què es donés resposta a aquestes necessitats. I la forma, doncs..., poden ser ges-
tions diferenciades: mirar de, amb els recursos que ja hi ha i fins i tot incrementant-los, 
donar resposta a les necessitats materials, millorar les condicions de ràtio que hi pu-
guin haver. I tot això necessita una taula, necessita un acord. Un acord entre el que és 
l’ajuntament, principalment, que en té la titularitat; els altres ajuntaments que aporten 
ciutadans de les seves viles o de les seves ciutats a l’escola; la Generalitat, com a part 
concertada, i la resta de la comunitat educativa, que és el que nosaltres proposem en la 
proposta.

És veritat que hem intentat, amb la diputada socialista, transaccionar, i la disposició 
ha estat molt bona. No ens hem entès en el tema de la titularitat, perquè és que, ja dic, és 
enganyar, dir que es pot subrogar el personal i que es pot canviar de titularitat d’aquesta 
forma.

I per això mateix nosaltres el que demanarem és: vot diferenciat en la proposta de 
resolució que fan la resta dels grups..., vot separat –perdó–, del punt número 2, i la pro-
posta de resolució nostra ja pot ser votada tota.

Sí que vull remarcar això, eh?, que una cosa és voler dir que la situació és dura, i 
pensar que, quan no s’accepta una resolució que no és viable, és que no et sents sensible 
respecte a aquesta duresa. Al contrari: quan un sap de la duresa de la situació i busca la 
millor, la possible i real solució, és quan és més sensible a la situació.

Per això demanem, doncs, separar el vot de la proposta de resolució de la resta de 
grups, el punt número 2; els altres dos poden ser votats juntament, i la nostra proposta 
de resolució, plegada.

Gràcies.
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El president

Molt bé, senyor Forné, moltes gràcies. Per aclarir... (Sonia Sierra Infante demana 
per parlar.) Sí? Demana la paraula?

Sonia Sierra Infante

Sí, és que jo no m’he posicionat per les esmenes, perquè em pensava que hi havia un 
segon torn.

El president

En principi, jo crec que obrir un segon torn de tots els grups, no; no val... D’acord? 
(Pausa.) Ho deixem aquí.

Pel que fa a la primera proposta de resolució, la signada per la majoria de grups par-
lamentaris, la diputada García Cuevas deia d’una esmena tècnica en el punt 3, canviar 
«2016» per «2017». No hi ha cap inconvenient per part de cap grup? (Algú diu: «Sí.») Hi 
ha inconvenient? (Veus de fons.) Per tant, no es pot canviar. Per tant, hi deixarem «2016».

Aclarit això, el senyor Forné ha demanat votació separada del punt 2. Per tant, vota-
rem el punt 2 i farem una segona votació per a la resta de punts, per a l’1 i el 3. D’acord? 
(Pausa.)

Doncs, anem a votar el punt número 2.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Donem inici a la votació de la resta de la moció.
Vots a favor?
Onze, de tots els grups parlamentaris amb l’excepció de Junts pel Sí.
Vots en contra?
Deu.
Per tant, queda aprovat.
I ara passem a la votació de la proposta de resolució número 3, la que havia presentat 

Junts pel Sí.
Vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Onze, de la resta de grups.
Per tant, és rebutjada, aquesta proposta de resolució.
Abans de passar al punt número 4, també, si m’ho permeten, en nom de la Mesa, do-

nar les gràcies a les persones de la comunitat educativa de Cornellà que ens han acom-
panyat, i especialment a la tinent d’alcalde, la Montserrat Pérez, i als regidors Jorge 
García, Daniel Martínez, Arnau Funes i Lluís Torrent. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida

250-00238/11

El punt número 4 ha estat retirat de l’ordre del dia per part del grup proponent, de 
Ciutadans; passem, per tant, al punt número 5. Vénen ara quatre propostes de resolució 
sobre temes discutibles, però que fan referència a les Terres de Lleida. No hi ha hagut 
acord, i, per tant, farem el debat de cada una de les propostes de resolució, i no en fa-
rem, com hem fet ara, un debat conjunt. D’acord? (Pausa.)

Comencem, per tant, pel punt número 5, Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat 
Jardí, de Lleida, proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a la defensa d’aques-
ta, té la paraula la senyora... (Jorge Soler González demana per parlar.) Ah, endavant.

Jorge Soler González

Moltes gràcies, president. Bé, es tracta, en aquest cas, de la proposta de resolució 
d’una línia de P3, en aquest cas sobre l’escola anomenada Ciutat Jardí. I la justificació 
és ben clara: té una justificació demogràfica per la quantitat, doncs, de nens que hi ha en 
la zona a què dóna cobertura aquesta escola, i també una justificació demogràfica per la 
seva metodologia docent i per la seva forma de tenir la docència a l’aula.

Nosaltres entenem..., i encara que, quan es va presentar aquesta proposta de reso-
lució, era un tema que no quedava clar si se solucionaria per al proper curs, i ha que-
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dat parcialment solucionat, perquè no hi ha hagut aquesta retallada, sí que..., doncs, no 
l’hem retirat justament per això, perquè nosaltres considerem que cal garantir una certa 
estabilitat docent, i especialment en aquelles escoles on hi ha una metodologia particu-
larment innovadora i aplicada, on creiem que no podem tenir una amenaça cada any, 
cada curs, no?, i que fa que si els pares, les AMPA, etcètera, es mobilitzen..., doncs, no 
hi ha hagut la retallada, com ha estat el cas, perquè hi ha hagut una mobilització veïnal 
i de les AMPA extraordinàriament ben articulada, però en el moment que sembli que 
aquestos pares decaiguin una mica en la seva insistència, doncs, sabrem què passarà.

Per tant, creiem que cal tenir una certa línia estratègica en què no calgui improvisar 
cada vegada que hi ha una amenaça d’una retallada. Aquest any queda salvada, sem-
bla, la situació, però, bé, no pot quedar supeditat, això, a les mobilitzacions, no? Si per 
nosaltres l’educació pública de qualitat és una clara prioritat, doncs, nosaltres així ho 
defensem. I, per tant, creiem que tots ho hem de demostrar donant recolzament a aquest 
tipus de propostes, perquè entenem que tancar una escola sempre és un fracàs, i en 
aquest cas ho seria, no? I la reducció que alguns argumenten de la natalitat clarament és 
puntual, perquè sabem que això en properes projeccions no es mantindrà. I, per tant, la 
necessitat d’aquesta escola, doncs, cal garantir-la.

I és aquest –i amb això acabo, president– el motiu de no acceptar la proposta, ja que 
és una proposta... –perdó–, l’esmena, eh?, a la proposta –disculpeu–, perquè entenem 
que no dóna resposta al que nosaltres volem ficar al punt de mira, que és entendre i con-
textualitzar la necessitat docent, formativa, metodològica i demogràfica que té aquesta 
escola a la ciutat de Lleida.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Soler. Per defensar l’esmena de Junts pel Sí, el diputat Antoni Ba-
lasch té la paraula.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. Començaré fent referència..., nosaltres hi hem presentat una 
esmena amb un acord de voluntat, en tant que la decisió final és fruit d’una planificació. 
Sovint diem tots –i és present en moltes esmenes– que cal planificar, i hi estem tots d’acord, 
i planificar vol dir d’acord amb la projecció de la natalitat. I, per tant, en funció d’això, el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lleida fan una previsió; i, per tant, això és 
planificar. Planificar jo entenc que no és, per tant, allò de dir..., el fruit que els mateixos 
mestres d’una escola..., que, com a mestre, digui el que vull jo que sigui l’escola, sinó en 
funció de la demografia, i, per tant, en funció de les necessitats. Òbviament, s’hi han de te-
nir sempre en compte les veus de tota la comunitat educativa, però també de l’ajuntament.

I, per tant, hi ha un acord, primer, del departament amb l’ajuntament, d’acord amb 
una previsió de planificació en el qual, doncs... És una zona amb poca demografia –n’ha 
retrocedit molta–; sí que és veritat que hi ha molts centres, i, no obstant, s’obre la línia 
en funció de la matrícula. I s’obre la matrícula, la preinscripció, i el resultat és que s’om-
ple la línia. Doncs, la línia, com que hi ha hagut les preinscripcions corresponents, es 
manté; però si un dia, en un poble que té cinc nens, cau la natalitat a tres, aquella escola 
desapareix. I potser podríem mantenir-la, segurament, i si els pressupostos no tingues-
sin fons podríem tots fer recursos molt grans, però tenim sempre una realitat, que són 
les disponibilitats reals. I, per tant, si la preinscripció dóna, doncs, perquè es mantingui 
la línia, hi és –i en aquest cas, hi és.

Però també cal tenir en compte una cosa: hi ha cinc nens matriculats a fora de Llei-
da –cinc nens. I també cal tindre en compte una altra cosa, que sovint ens omplim la 
boca i quan pensem només en un centre en perdem la visió global: hem de vigilar, quan 
es fa la planificació, de no castigar especialment centres d’especial dificultat que depe-
nen de molts recursos, que és molt important que tinguin l’atenció per tal que la convi-
vència, i, per tant, el principi d’equitat i l’ascensor social tinguin molts paràmetres de 
realitat funcional; per tant, que la interacció social sigui molt potent. I això també ho 
hem de tenir en compte. Per tant, quan s’analitza, i s’analitza des del departament i con-
juntament amb l’ajuntament, tots aquests paràmetres se tenen en compte.

I també, no ho sé..., en tot cas, dir que la voluntat del departament és aquesta. Nosal-
tres pensàvem, com a Junts pel Sí, que, com que enteníem que l’escola continua i con-
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tinuarà mentre hi hagi matrícules, era millor retirar-la, però quan el contingut del text 
queda que el Parlament insta el Govern a mantenir la línia en les condicions que tant 
l’AMPA com el professorat del centre educatiu recomanen... Entenem que s’ha de fer 
d’acord amb la planificació i la demografia, no d’acord amb el que recomanin l’AMPA o 
l’escola, perquè una escola mai voldrà desaparèixer. L’escola d’un poble que té dos nens 
no vol desaparèixer, però hi ha una normativa, que l’han aplicat tots els governs, que quan 
baixa de cinc, desapareix. Per tant, entenem que el redactat no podem votar-lo a favor.

Gràcies, president.

El president

Gràcies a vostè. Per fixar la posició dels grups, comencem pel Grup Parlamentari 
Socialista, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Malgrat que, com s’ha comentat, aquesta qüestió per a aquest 
any està resolta de cara al proper curs, malgrat això, doncs, el PSC hi votarà a favor i 
seguirà al costat de l’AMPA de l’Escola Ciutat Jardí de Lleida donant suport al mante-
niment d’aquesta línia de P3, situada en un barri –com explicava el diputat Soler– en 
expansió, amb un potencial de creixement, que no pot deixar desateses moltes famílies 
amb necessitat d’escolarització d’infants i també de conciliació en un entorn on no exis-
teix cap altra escola pública.

I compartim –com ho fem– l’oportunitat de reduir ràtios i mantenir plantilles de 
professorat per millorar la qualitat, sense cap voluntat d’enfrontar escoles, només falta-
ria; però, dit això, esperem no haver d’estar l’any que ve reivindicant el mateix per culpa 
d’una manca..., d’una incorrecta planificació per part del departament.

Però, en qualsevol cas, doncs, hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. És el torn de Catalunya Sí que es Pot. La diputada Albiach té la pa-
raula.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Avançar que nosaltres hi votarem a favor, però també és cert que el 
debat sobre la planificació, la disminució de ràtios, els criteris pedagògics a l’hora de man-
tindre unes línies o unes altres i el debat amb la comunitat educativa, l’hem tingut sovint.

I, a més, aquesta línia no ha tancat. Per tant, tampoc no ho farem més llarg.
Gràcies.

El president

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular, el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, president. Sí, aquesta proposta va ser presentada el mes de març, quan des 
del departament es va anunciar el tancament d’una línia de P3 a l’Escola Ciutat Jardí, de 
Lleida, justificant-ho amb una davallada de la natalitat. I va provocar, no obstant, mobi-
litzacions per part de les famílies, que no veien justificat aquest tancament.

Des del Partit Popular vam presentar una proposta de resolució en aquesta línia, en 
aquesta mateixa comissió, per donar resposta a la demanda d’aquests pares que van con-
siderar aquesta decisió del departament, doncs, poc justificada i fonamentada. Aquesta 
proposta finalment va ser retirada; la vam retirar, no es va votar, perquè quan s’havia de 
fer el debat, doncs, vam considerar que ja s’havia donat solució a la demanda dels pares.

Per tant, creiem que aquesta proposta de Ciutadans és extemporània o, si més no, 
una mica caducada, perquè aquestes necessitats, com dèiem, han estat cobertes. Però, 
en tot cas, nosaltres, si no es retira la proposta, hi votarem a favor.

El president

Molt bé. La diputada Castillejo, per part de la CUP.

Pilar Castillejo Medina

Sí, gràcies. Bé, primer, lamentar que no puguem discutir totes aquestes propostes 
de resolució que fem sobre temes de l’escolarització a les Terres de Lleida, perquè, bé, 
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podíem haver permès un debat més global, perquè al final estem parlant de temes molt 
semblants. Jo crec que hauria estat més interessant compartir el debat que no anar-nos 
repetint en cada un dels temes, perquè l’argumentació, al final, serà mot semblant per a 
tots els punts.

En aquest cas en concret, és cert –repetirem el que ja s’ha dit– que és un proble-
ma que, en concret, s’ha resolt, perquè per a aquesta escola no tenim el problema, però 
l’argumentació que utilitzem entenem que és una argumentació general. I entenem que 
amb això el que estem defensant és el criteri general: el de no-tancament de grups de 
P3, el d’aprofitar aquesta ocasió per abaixar les ràtios, el de si per baixa natalitat cal tan-
car grups... Creiem que primer s’ha d’optar per començar a eliminar concerts, i no per 
anar directament a l’escola pública. I d’això nosaltres sí que en diem fer una planificació 
de com volem que sigui el futur de l’escola pública.

La votem a favor, amb aquest criteri general.
Gràcies.

El president

D’acord. Vol parlar, el diputat Soler? (Pausa.) No? No cal? (Pausa.)
Doncs, no havent-se acceptat l’esmena, se sotmet a votació la proposta original pre-

sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Onze.
Vots en contra?
Deu. 
Per tant, és aprovada per 11 vots a favor de tots el grups parlamentaris, amb excep-

ció de Junts pel Sí. I s’aprova.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida

250-00267/11

Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre les necessi-
tats educatives de Lleida, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa 
de la proposta de resolució, té la paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. El Grup Socialista presenta aquesta proposta de resolució per 
posar de manifest el creixement de les necessitats d’escolarització en secundària a la 
ciutat de Lleida, que entenem que no ha comptat amb la coresponsabilització del depar-
tament, i, per tant, pensem que es troba en una situació que requereix una acció urgent 
del Govern per construir i adequar els equipaments educatius necessaris per a l’etapa de 
l’ESO.

Concretament, la proposta insta a construir l’institut de Cappont, un barri que rei-
vindica aquest equipament educatiu des de l’any 2003; que compta amb tres escoles pú-
bliques d’educació infantil i primària –amb quatre línies per curs– i que els últims anys, 
a més, ha anat ampliant, en alguna escola, algun grup més de P3; que té un padró que, a  
més a més, no indica una davallada de població, i que, no obstant, no compta amb 
l’oferta educativa de secundària.

Cal tenir en compte que a Lleida hi ha hagut un increment de natalitat, els últims 
anys, que va comportar la construcció de sis noves escoles públiques, que no ha anant 
acompanyat, en canvi, de la construcció d’instituts que puguin absorbir de manera ade-
quada aquest boom, perquè els últims anys només s’han construït dos instituts, l’Institut 
La Mitjana, creat el 2010, i l’Institut del Castell dels Templers, del 2012.

Per això, el no-increment de centres educatius públics d’ensenyament secundari fa 
que l’escolarització de secundària no pugui donar resposta a criteris de proximitat o de 
continuïtat del projecte educatiu entre primària i secundària. I no només això, sinó que 
l’actual situació implicarà, doncs, mantenir en els propers cursos ràtios molt elevades i 
saturació dels espais actuals.

I per tot això, doncs, presentem aquesta proposta per tal que el Govern doni sortida i 
vetlli de manera efectiva per l’escolarització dels infants i joves de Lleida, en especial a 
la secundària obligatòria, i ofereixi a famílies i a l’alumnat, d’acord amb els increments 
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que la població escolar en aquesta etapa, doncs, dóna, els equipaments educatius neces-
saris per atendre aquesta etapa; i també, i concretament, per la construcció de l’institut 
de Cappont, per donar resposta a l’escolarització en secundària en aquest barri i, alhora, 
per equilibrar la distribució dels equipaments educatius a la ciutat.

En aquest sentit, doncs, no hem acceptat l’esmena que presentava Junts pel Sí perquè 
ens semblava insuficient, sobretot vista la manca de voluntat política del departament 
demostrada fins a dia d’avui.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. A aquesta proposta de resolució, hi ha presentat esmena el 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa d’aquesta, té la paraula el diputat Ba-
lasch, Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. A veure, jo voldria començar deixant clara una cosa: és 
diferent la voluntat política que la capacitat política; és molt diferent, perquè per poder 
fer una cosa s’ha de poder conjuntar la voluntat amb la capacitat. Per tant, en aquest cas, 
la voluntat política, si és que és això...

Estem parlant d’un centre que, com al mateix preliminar de la proposta de resolució 
es diu, es reivindica des de l’any 2003, i això ho diu el mateix Grup Socialista. I l’Ajun-
tament de Lleida –socialista també, des de llavors– no posa els terrenys a disposició del 
departament fins al 2009. Per tant, fa sis anys. I tots sabem que a partir del 2009 i del 
2010 comença una davallada demogràfica molt gran –només perquè ens ho apuntem 
tots–, i se’ns ha dit que el Govern no ho vol fer actualment per manca de voluntat políti-
ca, però jo faig referència al contingut.

El conseller Maragall, quan encara era conseller d’Ensenyament, va dir que hi havia 
prou espai als diferents instituts de Lleida, doncs, per absorbir les necessitats del mo-
ment, i després hi ha hagut davallada demogràfica. I el 2011, quan entra un nou Govern 
a la Generalitat..., s’ha de dir que aquest edifici no estava planificat; per tant, no formava 
part de les prioritats de l’anterior Govern.

I resulta que després, en un context d’una davallada demogràfica molt gran i amb 
unes mancances de recursos molt grans, salten les emergències i les urgències. I jo no 
diré –i de cap manera, ho diré– que no hi sigui, la voluntat de fer-lo, però sí que hi ha 
unes ordres de prioritat. Aquestes ordres de prioritat el 2010 van ser: només es constru-
eixen edificis quan fan falta llocs –si un nen està escolaritzat, no es fan més llocs– i no-
més s’atenen els recursos estructurals per raons de seguretat.

Per tant, el departament està treballant d’acord amb la planificació global de tot Ca-
talunya; no la global del meu municipi, la global de la meva escola, la global del meu 
institut, sinó de tot Catalunya. I, en aquest context, la voluntat és d’anar-hi arribant, però 
a partir d’aquest índex de prioritats: de l’atenció i de la seguretat.

Gràcies, president... Perdó, perdó; per acabar, més que re, per deixar el posiciona-
ment fix, votarem a favor del punt 1. I ens hauria agradat poder transaccionar, en tant 
que la voluntat és aquesta, el punt segon, però no hi ha hagut possibilitat de fer-ho.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Balasch. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, en pri-
mer lloc, Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, president. Si li sembla, encara que dividirem les PR, jo crec que la justifi-
cació ha de ser la mateixa que a la següent. Així que, si em dóna un minut més, ja ho 
aprofito i avancem feina justificant la següent.

Clarament, la construcció de l’institut de Cappont, com argumenten els anteriors di-
putats, té un clar component de justificació demogràfica. Des del meu parer, o entendre, 
no és qüestió de buscar-hi culpables, no?: qui hi era o qui no hi era, a l’hora de governar o 
a l’hora de..., per què les coses no s’han fet. Però sí que crec que..., voluntat política, tinc 
la sensació que sí que n’hi ha, diputat, i capacitat política, indubtablement, en política, 
doncs, n’hi ha quan hi ha prioritats, no? I, en aquest cas, l’institut de Cappont hauria de 
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ser una prioritat. Així ho fan els nostres companys –els seus també– a l’Ajuntament de  
Lleida; així ho ha fet l’Ajuntament de Lleida cedint terrenys per a la construcció  
de l’institut. I, per tant, simplement és qüestió de prioritat política.

I aquesta, com vostès diuen, és una reivindicació històrica, amb una diferència, que 
és que ara ja tenim els terrenys per fer l’institut, però, a més a més, tenim una capacitat, 
doncs, clara, a què respondre, i és a les necessitats docents d’un barri clarament en ex-
pansió, ple d’edificis nous. I la prova que això és així és que els tres col·legis que hi ha 
en aquests barris estan col·lapsats –i, per tant, hi han nens als quals els estan obligant a 
anar a fer l’escolarització a altres llocs–, i que l’escola bressol aquest any, novament..., 
han quedat, doncs, nens per accedir-hi. Per tant, cal veure que aquesta projecció de la 
docència i de la formació i de les necessitats que tindrà aquest barri ja és clara ara, però 
encara ho serà més els propers anys.

Per tant, què passarà, doncs, pròximament? Bé, està bé, i per això nosaltres hem 
acceptat l’esmena –ja em pronuncio a la de la següent PR–, la transacció, no?, que hem 
fet amb el diputat, doncs, per situar en un estudi quina és la necessitat, encara que la te-
nim clara, però per no abandonar aquesta petició, aquesta petició que ara estem votant. 
I nosaltres votarem a favor del que presenta el Grup Socialista, perquè nosaltres tenim 
claríssim que la necessitat d’aquest barri és la construcció d’un institut: hi ha tres quilò-
metres des de la zona d’expansió de Cappont fins al campus escolar, on nens de dotze i 
tretze anys han d’anar caminant, vull dir que jo crec que la prioritat és claríssima i així 
s’ha solucionat a altres barris.

Per tant, i en conclusió, acceptarem aquella transacció a la següent PR –i així ja em 
defineixo ara–, i en les actuals, doncs, donarem suport a la proposta socialista.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. És el torn de Catalunya Sí que es Pot, la diputada senyora 
Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, nosaltres també hi votarem a favor, però dir, bé, que el primer punt realment no 
compromet en res concret el Govern –de fet, és pràcticament igual que l’esmena que es 
presenta i que, per tant, han acceptat a Junts pel Sí–; i, del segon punt..., bé, doncs, tor-
nem a tindre novament una PR més que s’aprova en aquest Parlament i que acaba sent 
paper mullat, perquè l’institut de Cappont ja va ser aprovat la passada legislatura.

Dit això, també dir que volem posar sobre la taula la necessitat de fixar un debat 
amb la comunitat educativa sobre la priorització d’aquelles infraestructures que són 
més necessàries a Lleida, i no anar cas per cas; és a dir, hem de tindre una visió global, 
una visió general, per detectar quines són les prioritats i les necessitats més urgents.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Popular, el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Sí, gràcies. Breument. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, perquè bàsicament el que es demana és la construcció de l’IES de Cappont –igual 
que en la propera proposta de resolució que debatrem– i que es doni cobertura a tots els 
infants i adolescents en la seva etapa escolar. Creiem que és una demanda justa.

M’estendré més en el següent posicionament, i així no faig perdre temps.
Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Per la CUP, la diputada Castillejo té la paraula.

Pilar Castillejo Medina

Sí, moltes gràcies. A veure, aquí jo crec que tenim també una mica de contradicció 
amb la següent, en què el que aprovarem serà aquesta transacció a què heu arribat amb 
Junts pel Sí, a què el Grup de Ciutadans ha arribat amb Junts pel Sí, i en què es parla 
de presentar..., bé, treballar conjuntament amb la comissió mixta les necessitats educa-
tives, no?, que jo crec que és per on, en general, hauríem de tendir en aquesta comissió, 
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a parlar de planificació i a estudiar, més que els casos concrets de cada un dels barris, 
aquestes necessitats col·lectives, més de tota la ciutat.

Llavors, entenc que, en aquest cas, votar en concret la construcció de l’institut en 
aquest barri, quan després votarem que el que farem serà un estudi de totes les neces-
sitats educatives, em sembla que és una mica una contradicció; perquè si diem que ho 
estudiïn en aquesta comissió, com podem dir ara que facin això? Per mi és contradicto-
ri. Per tant, demanaré el vot per separat del primer punt i del segon, perquè en el primer 
punt estem totalment d’acord, però en el segon em sembla que, si ja ho estudiarà la Co-
missió d’Ensenyament, la comissió mixta, doncs, no té sentit que ara diguem nosaltres 
per on ha d’anar.

Tampoc no hi votarem en contra, perquè des de la CUP a Lleida hem votat mocions 
de suport a aquestes propostes d’institut, acompanyant AMPA o Marea Groga, i, per 
tant, tampoc no estem en contra que es construeixi –volem que quedi clar–, però si a 
la següent votació direm que s’estudiïn les necessitats d’escolarització, entenem que ja 
s’estudiaran en aquesta comissió. I, en tot cas, com ja han comentat, és veritat que això 
ja està aprovat a comissions anteriors, no?

Doncs, per tant, ens abstindríem, en aquest punt. En demanem votació per separat.

El president

Moltes gràcies. La diputada Niubó vol...?

Esther Niubó Cidoncha

No, només molt breument. Jo entenc que planificació, doncs, sí que vol dir tenir en 
compte les necessitats en cada moment, també les urgències. Un pot buscar culpes o res-
ponsabilitats –segurament que les responsabilitats deuen ser compartides–, però clar, en 
un moment que hi ha la construcció de sis noves escoles molt poblades, en el moment que 
passen a secundària és el moment que hi ha la urgència. I això tenint en compte que, com 
deia, doncs, el padró en aquest barri, per exemple, no indica una davallada de població, 
sinó el contrari. Per tant, sí que entenem que hi ha hagut aquesta manca de voluntat.

I sí –diguem-ne, ajunto el debat amb la proposta de resolució que veurem a con-
tinuació– que esperem, malgrat que ens hauria agradat més el redactat original, que 
aquest esforç de consens es tradueixi en solucions a partir del gener de 2017 perquè tant 
de bo, doncs, puguem iniciar el proper curs amb una situació diferent de la que tenim 
ara, perquè és més que necessari, en aquest municipi, garantir la cobertura d’una educa-
ció secundària de qualitat i amb ràtios i espais adequats.

El president

Molt bé. Doncs, passem a la votació. Farem dues votacions: en primer lloc el primer 
punt, i després el segon punt, d’acord? (Pausa.)

Doncs, iniciem la votació del punt número 1.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Punt número 2.
Vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Deu, de Junts pel Sí.
I abstencions?
Una abstenció, de la CUP.
Per tant, utilitzant la votació ponderada, s’aprova aquest punt de l’ordre del dia. 

D’acord? (Pausa.) Molt bé.

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida

250-00356/11

Passem al punt número 7, Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts 
a Lleida. Grup proposant: Ciutadans. El senyor Soler vol intervenir?
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Jorge Soler González

Bé, molt breument. Simplement és per posicionar-me ja en la transacció, atès el co-
mentari. La idea d’acceptar-ho no és entrar en contradiccions en absolut, perquè tinc 
claríssim que la necessitat d’aquests instituts hi és, sinó que era, doncs, bé, acceptar 
aquest punt de negociació amb el Govern, que si ells han considerat que la comissió 
mixta és la que s’hi ha de pronunciar, jo tinc plenes garanties i confiances que, en vista 
de com està de saturat aquest barri i de quines en són les necessitats docents, estic segur 
que sí, que en dictaminarà la necessitat.

I, per tant, al gener serà un bon moment perquè puguem, doncs, entrar-ho als pressu-
postos, i per això hem entrat al final aquesta frase, perquè estigui als propers pressupos-
tos i així ho puguem vehicular.

Moltes gràcies.

El president

A vostè. Per a la defensa de l’esmena, el senyor Antoni Balasch. Endavant.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. En primer lloc, permetin-me que agraeixi tant el to com 
la cordialitat del diputat Jorge Soler, que, per tant, ens ha permès arribar a la transac-
ció, a part de molt bon diàleg. I fent referència al fet que..., quan analitzem i prioritzem i 
parlem d’una ciutat, he de dir que el departament ha estat en converses constants i per-
manents amb l’ajuntament, i és en el marc d’aquesta comissió mixta on es defineixen 
les prioritats. I així ha estat. No parlo de coses..., d’entelèquies, sinó que així ha estat no 
només l’esperit d’aquesta transacció, sinó l’acord, per exemple, que es va fer amb Ciutat 
Jardí a partir d’una primera previsió, d’una planificació inicial, que després es configu-
ra, i sempre d’acord amb l’ajuntament. Perquè els ajuntaments també han de formar part 
i formen part d’aquest acord amb el departament per tal de fer la planificació.

Nosaltres, amb aquesta voluntat que hi ha i dins d’aquestes prioritats que dèiem, 
doncs, agraïm aquesta transacció, perquè entenem que forma part de la realitat i que no 
juga a dir: «Construirem, construirem, construirem», i, quan ho comptem tot..., les pro-
postes de resolució d’obres que aprovem només avui, si les comptem, veurem que és im-
possible fer-les. Per tant, d’alguna manera podríem dir que..., no sé si enganyem o no la 
ciutadania, però els generem unes expectatives que segurament no seran prou correctes. 
I ens agrada ser escrupolosos i que el que diem sigui realitat d’acord amb la ciutadania; 
almenys és el nostre esperit.

Gràcies, president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Per fixar la posició dels grups, té la paraula, en primer lloc, la 
diputada Niubó. (Veus de fons.) No? D’acord. Catalunya Sí que es Pot? Senyora Albiach?

Jéssica Albiach Satorres

Molt breument, sí; gràcies, president. Només dir que la veritat és que ens agrada 
molt la transacció a la qual heu arribat, perquè va una mica en la línia del que estàvem 
plantejant, no? Perquè, per què fer els instituts de Cappont i de Balàfia, i no, per exem-
ple, a Torrefarrera, que ja fa sis anys que es troba a barracons, o a l’Escola Pinyana?

Per tant, sí que pensem que calen aquest estudi i aquest debat generalitzat, i, a partir 
d’aquí, començar a actuar.

Gràcies.

El president

Molt bé. Senyor Milián, del Grup Parlamentari Popular?

Juan Milián Querol

Sí, gràcies. Sí, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, per-
què és una reivindicació històrica, la construcció d’aquests dos instituts als barris de 
Cappont i de Balàfia.

Cal recordar que, pel que fa a l’IES de Cappont, la seva construcció va ser aprova-
da fa més de tres anys –fa més de tres anys– en aquest Parlament, a proposta del Partit 
Popular; però, com sovint passa, doncs, el Govern de la Generalitat no ha donat compli-
ment a un mandat democràtic.
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Fa molt de temps que l’Ajuntament de Lleida va cedir els terrenys a la Generalitat 
per a la construcció d’aquest institut. Tots els partits polítics s’hi han mostrat a favor, 
tant a la Paeria com a la diputació i al Parlament de Catalunya, però continuem sense 
veure cap voluntat de construcció per part del Govern.

Hi ha hagut diverses mobilitzacions per part dels veïns del barri, perquè consideren 
que aquesta és una necessitat, és una demanda justa; la darrera, sense anar més lluny, va 
ser fa ara escassament un mes. A nosaltres ens agrada més la redacció inicial, però, en 
tot cas, doncs..., això queda una mica diluït, no?, en aquesta promesa o aquesta proposta 
d’estudi, però hi votarem, de totes maneres, a favor.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Per part de la CUP, la diputada Castillejo?

Pilar Castillejo Medina

Votaré a favor del text esmenat.

El president

Molt bé. Doncs, abans de procedir a la votació, donarem lectura a la proposta 
transaccional que se sotmetrà a votació. La secretària té la paraula.

La secretària

«El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar, en el marc 
de la comissió mixta, les necessitats d’escolarització i la necessitat de construcció i ubi-
cació de nous instituts al municipi de Lleida, i presentar els resultats al gener de 2017 a 
la Comissió d’Ensenyament, sense perjudici que sigui inclòs als propers pressupostos.»

El president

Molt bé. Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les 
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública

250-00437/11

Passem al vuitè punt de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre el tancament de 
línies de P3 a les comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública, proposta 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Per a la defensa d’aques-
ta, té la paraula la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. El que nosaltres defensem en aquesta proposta de resolució és 
que cal una actuació holística, participada, amb visió de futur i en defensa de l’escola 
pública a Lleida. No és el moment de més tiretes ni de més actuacions puntuals, sinó 
que és el moment d’un debat en profunditat amb la comunitat educativa de Lleida per 
tractar la baixada de ràtios i el tancament o no-tancament de línies de P3, a més, tenint 
present que hi ha un 3 per cent de demanda que pot vindre els propers anys, si pensem 
en el baby boom que hi va haver el 2014 i el 2015, i que s’han de tractar en igualtat de 
condicions tots els barris i els municipis de Terres de Lleida per garantir i blindar l’op-
ció a l’educació pública i de qualitat.

Hem de pensar com reconvertim els barracons en escoles de debò, en la línia del 
que ja s’està fent al País Valencià. Hem de preveure les necessitats escolars a cinc i deu 
anys principalment a secundària, que és on està concentrada ara la demanda més forta 
de places. I, sobretot, cal atendre a criteris pedagògics i no econòmics en les actuacions 
educatives que es desenvolupin, i sempre comptant amb els municipis, amb el professo-
rat, amb les mares i pares, i de baix a dalt.

I, per tot això, hem acceptat dues esmenes de Junts pel Sí, que pensàvem que podien 
anar en la línia, que són les esmenes 3 i 4, però no hem pogut acceptar les esmenes 1 i 2.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Albiach. Per a la defensa de les quatre esmenes presentades per 
Junts pel Sí, té la paraula el diputat Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Sí; moltes gràcies, president. En primer lloc, agraïm que s’hagin acceptat les esme-
nes 3 i 4, que, per entendre’ns, fan referència als punts 4 i 6 de la proposta original, però 
en tot cas també lamentem, doncs, que no s’hagin acceptat les corresponents.

Nosaltres hem fet unes esmenes en el sentit positiu; perquè, és clar, si oblidem el 
concepte pressupost, doncs, és fàcil demanar-ho tot. I aquest diputat que els parla té 
una escola, la d’Albesa, que no surt al llistat, en mòduls, i puc citar-ne moltes més. Per 
tant, el que dèiem: «Si us plau, quantifiqui, digui’n el total, i a veure com ho resolem.» 
El tema és aquest, especialment si rebutgem uns pressupostos que ens aporten 1.100 mi-
lions d’euros, i, per tant, el rebutgem. Que algú m’ho digui. Si volem quedar bé amb la 
gent de Torrefarrera, perquè en surt el nom aquí, de l’escola, perquè sóc tan bon defen-
sor de l’escola, molt bé; però qui planifica, que li toca al Govern, planifica d’acord amb 
els criteris de priorització.

Hi ha moltes demandes lògiques, correctes, que són bones per a la qualitat educa-
tiva, però que no hi caben. I, per resoldre-ho, hem de tornar al capítol pressupostari. 
I aquí també els convidem a la solució que molts d’aquests diputats de Junts pel Sí vo-
lem per a Catalunya per resoldre definitivament el capítol pressupostari, que és la nostra 
voluntat que depenguem justament del que nosaltres tenim –que, per cert, m’ha sorprès 
que abans una diputada hi feia referència, no?, al que Catalunya té.

Per tant, m’agradaria també que no oblidéssim el principi d’optimització de recur-
sos, perquè és fonamental, des de l’equitat i des de la igualtat –fonamental. Per tant, si 
obviem la planificació i el criteri d’optimització i anem només al tacticisme polític, ens 
fem mal –ho he dit abans i ho torno a dir ara– a nosaltres mateixos. La demagògia no 
ens ajudarà –no ens ajudarà, no ens ajudarà. Hem de ser molt escrupolosos.

A les argumentacions se’ns diu que només volen reduir grups a l’escola pública. No 
és cert –no és cert–: Escola Claver –les tinc aquí apuntades–, Dominiques, Santa Anna, 
han perdut línies, i són centres concertats. No faltem a la veritat. Quan una escola con-
certada no arriba a vint alumnes, sigui qui sigui i es digui com es digui, doncs, perd el 
concert, perquè està fixat per la normativa. I, per tant, jo només demano rigor, i només 
demanem, des de Junts pel Sí, rigor.

I, en aquest sentit, per nosaltres aquest rigor també fa referència a totes aquestes 
demandes, que, ho torno a dir, les volem i les considerem correctes, però, en tot cas, 
hem de tornar al capítol pressupostari de qui governa, tret que algú pensi o cregui que 
podem endeutar-nos sense parar per resoldre tot el que creguem oportú. Però jo els ad-
vertiré d’una cosa: a vegades, com ha passat, quan es fan obres avui i paguen genera-
cions que encara han de néixer, el que fem és ser el més insolidaris possible, perquè si 
algun principi hi ha d’insolidaritat és que nosaltres puguem gaudir avui de serveis que 
pagaran els que encara han de néixer. Nosaltres aquesta irresponsabilitat no la volem 
cometre.

Gràcies, president. 

El president

Gràcies a vostè. Per fixar la posició dels grups, té la paraula, en primer lloc, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies de nou, senyor president. Bé, escoltant les intervencions, hom pensa que 
potser alguna cosa en planificació no s’està fent bé, perquè és curiós que els arguments 
continuats de tots són, doncs, que potser estem ficant el punt de mira en un institut, es-
tem ficant el punt de mira en un barracó, estem ficant el punt de mira en una línia de P3, 
estem ficant el punt de mira en un col·legi d’un barri o en un d’un poble, no?, i ens re-
criminem els uns als altres que ho fem, però reiteradament el discurs acaba sent..., i les 
propostes, doncs, acaben evidenciant que aquestes són les necessitats. I, per tant, crec 
que això el que està reflectint és que algun problema devem tenir, quan reiteradament 
estem fent això. Potser hauríem de canviar aquesta estratègia d’estar defensant tot això, 
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i, com la diputada Jéssica comentava, no?, hauríem de buscar un punt en comú, però un 
punt en comú que realment solucioni tots els problemes que estem aquí debatent, eh?

Per tant, educació pública i de qualitat, està clar, però alguns no ens cansarem de 
dir que rebutgem uns pressupostos que destinen diners, doncs, a coses que per nosaltres 
claríssimament no solament no són una qüestió prioritària, sinó clarament un llast per a 
Catalunya, i que, a més a més, estan obligant a tancar escoles, a no crear-ne de noves i  
a tenir-nos, doncs, absolutament retinguts. Per tant, no ho sé, aquestes justificacions 
crec que estèrils, sobretot quan estem parlant d’un model educatiu, doncs, jo crec que, 
bé, les podríem abordar –al meu gust, eh?– d’una altra forma. Bàsicament, perquè amb 
voluntat política sí que podríem fer escoles, amb voluntat política sí que podríem man-
tenir altres estructures; estructures de les quals, evidentment, doncs, se’n beneficiarien 
tots els catalans i, evidentment, tots els catalans que vindran d’aquí a uns anys.

Per tant, la capacitat política és qüestió de prioritat, i clarament la prioritat la mar-
quem i la definim aquí. És curiós: sentint-nos a tots, sembla que aquesta prioritat la te-
nim, però després, a l’hora de votar, no tots votem en la mateixa línia. Hi ha gent que 
reiteradament tenim clar que la nostra línia és mantenir les escoles, no tancar-les, i 
obrir-les on hi ha necessitats.

I és el cas d’aquesta PR, on, doncs, per marcar el nostre sentit de vot, votarem «sí» a 
tot, exceptuant-ne el punt 5, que ens hi abstindrem. Bé, jo crec que el debat..., en el tema 
de la supressió dels concerts i d’altre tipus d’estructures que hi ha en aquest redactat, 
doncs, creiem que cal un debat absolutament..., molt més profund; alguna vegada crec 
que l’hem tingut, al Ple o en aquesta mateixa comissió. I, per tant, doncs, en aquest punt 
ens abstenim per aquest motiu. A tota la resta, hi votarem a favor.

Moltes gràcies, president.

EL president

Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, té la paraula la diputada senyora Esther 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, molt breument. Doncs, el Grup Socialista comparteix també aquesta PR de de-
fensa de l’educació pública, contra el tancament de línies. I la veritat és que votarem a 
favor de tots els punts.

El president

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Popular, el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. Nosaltres també estem d’acord amb l’exposició de motius, i, 
en aquest cas, amb gairebé tot l’articulat d’aquesta proposta de resolució. No podem ac-
ceptar, en tot cas, el punt 5; en demanarem la votació separada, perquè es demana ini-
ciar la supressió d’alguns concerts.

Des del Partit Popular ho hem dit moltes vegades: apostem per l’escola pública. Va 
quedar, de fet, clar no fa gaire, en el passat Ple, en la interpel·lació de la nostra diputada 
García Cuevas, però aquesta defensa de l’escola pública no pot anar en detriment de la 
llibertat d’elecció dels pares a l’hora d’escollir l’educació que volen per als seus fills. I a 
dia d’avui són molts els pares catalans que opten per la concertada, i una part important 
d’ells, per l’escola diferenciada.

Per tant, votarem a favor de tota la proposta de resolució, excepte del punt 5.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Castillejo, en representació de la CUP.

Pilar Castillejo Medina

Sí, moltes gràcies. Nosaltres amb aquesta proposta de resolució ens sentim plena-
ment còmodes, ens agrada molt. Creiem que va en la línia del que pensem que s’hauria 
de debatre en aquesta comissió, i la votarem tota a favor.

Parlem de reduir ràtios, de no-supressió de línies als centres públics, de no retallar 
plantilles, de fer una planificació per a deu anys –que creiem molt necessària–; parlem 
de començar a parlar ja de la supressió del concert, començant per escoles d’elit i que 
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segreguen per sexe, i d’obrir processos de debat i de participació amb tota la comunitat 
educativa.

Per tant, plenament d’acord amb tots els punts i us la votarem tota a favor. Creiem 
que resumeix el que hem parlat de les Terres de Lleida durant una bona estona.

Gràcies.

El president

Molt bé. (Veus de fons.) Sí? Vol prendre la paraula, la diputada Albiach? Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí. Només un segon, per respondre al senyor Balasch, que en un moment ens ha 
acusat de demagògia i de tacticisme polític. Només diré que qui va reunir els directors 
i directores per comunicar retallades i acusar l’oposició va ser el Govern, a qui vostès 
van donar suport. Unes retallades que, finalment, sembla que no s’aplicaran; per tant, 
sembla també que sí que hi havia diners. Així que, abans de fer aquestes acusacions de 
demagògia i de tacticisme polític, pensem bé qui ho fa.

Gràcies.

El president

Senyor Balasch, trenta segons.

Antoni Balasch i Parisi

No, només..., perquè això ja es va contestar al Ple; per tant, ho dono per contestat. 
I dir que demanem votació separada dels punts 4 i 6.

El president

Molt bé. Per tant, en primer lloc, s’ha demanat votació separada del punt 5, del 4 i 
del 6. Es podrien votar conjuntament? (Veus de fons.) No, el 5, per una banda, i 4 i 6, per 
l’altra. (Veus de fons.) Molt bé.

Per tant, comencem les votacions, entenent que s’han acceptat les esmenes 3 i 4, que 
corresponen als punts 4 i 6, respectivament, eh? Per tant, la votació aniria en aquest 
sentit.

Votem, en primer lloc, el punt número 5 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Cinc, corresponents al Grup Parlamentari Socialista, Catalunya Sí que es Pot i la 

CUP.
Vots en contra?
Dotze, corresponents a Junts pel Sí i Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, corresponents a Ciutadans.
Per tant, es rebutja, aquest punt número 5.
Passem a votació dels punts 4 i 6.
Vots a favor?
Queden aprovats per unanimitat.
I ara, la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Onze.
Vots en contra?
Deu.
Queda aprovada, amb 10 vots en contra de Junts pel Sí i els vots favorables de la res-

ta de grups parlamentaris.

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de 
l’ensenyament privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament 
escolar

250-00239/11

Passem, doncs, al punt número 9 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre la 
modificació dels convenis de l’ensenyament privat amb relació als abusos sexuals i l’as-
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setjament escolar, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a la defensa de 
la proposta, té la paraula la diputada Sonia Sierra. Endavant.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. A Ciutadans ens preocupa molt el tema dels abu-
sos sexuals i també de l’assetjament i el ciberassetjament als centres escolars, i per això 
hem presentat diferents propostes en diferents àmbits. Segurament la més destacada 
és la moció que es va presentar a aquest Parlament per acabar amb l’assetjament per  
LGTBfòbia, i que, a més, s’ha presentat a altres parlaments de la resta d’Espanya, a al-
tres ajuntaments, a altres diputacions, i generalment s’ha aprovat.

Ja hem dit en reiterades ocasions que és obvi que els protocols no funcionen; en-
tre d’altres coses, no funcionen perquè normalment no es coneixen. I, en molts casos, 
aquests protocols que no s’han activat han jugat en contra dels menors, especialment pel 
silenciament que s’ha fet des dels centres, especialment en els centres religiosos com 
els Maristes, que ja vam veure el que va passar. El deure de la comunicació per part 
dels centres al departament corresponent apareix especificat al protocol de detecció, 
notificació i actuació contra el maltractament infantil. Aquests incompliments han tin-
gut conseqüències molt greus en molts alumnes: en alguns casos han derivat en greus 
trastorns psicològics, i fins i tot en alguns casos han acabat, malauradament, en suïcidi.

Per això presentem aquesta proposta de resolució, en què demanem que, al X Con-
veni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya, s’introdueixi un nou 
apartat, «Faltes molt greus», a l’article 87 del capítol I, «Faltes». I també demanem que 
s’introdueixi en aquest mateix conveni l’apartat «Disposicions addicionals», on es ga-
ranteixi la indemnitat laboral dels professionals que, complint el seu deure, interposin 
una denúncia sobre un cas d’abusos o maltractaments a menors en l’àmbit educatiu.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè. A aquesta proposta de resolució, hi ha presentat dues esmenes el 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem, perquè les propostes que es fan són pro-
postes que no són competència del Departament d’Ensenyament, i, per tant, doncs, bé, 
és suggerir una cosa que no pots, d’alguna forma, intervenir-hi. El Departament d’En-
senyament no és part signant del Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Pri- 
vat i, per tant, no pot intervenir en una cosa que no signa. I, per tant, aquí estem en això.

I, a més a més, s’està pressuposant –i aquesta és una cosa que ens preocupa una mi-
queta més–..., és el fet d’estar pressuposant un cert dubte, per no parlar de mala intenció, 
per part dels agents, d’aquests signants, perquè els està dient que si algú denuncia algun 
cas, doncs, d’abús, no se’l penalitzi. És que alguna vegada es penalitza algú per denun-
ciar un abús? Ho estàs dubtant, com si, d’alguna forma, el centre o l’escola estigués, di-
guéssim, fent una mala pràctica d’aquestes qüestions.

I introduir en els protocols les sancions que puguin haver-hi als agents forma part, 
també, de les condicions laborals, que escapen del Departament d’Ensenyament, en 
aquest sentit.

Per tant, més enllà de la bona o mala intenció que pugui haver-hi aquí, en aquests 
dos punts, doncs, nosaltres creiem..., bé, sabem que el departament no hi pot intervenir; 
és, més que res, un suggeriment que no anirà a res més, que es quedarà aquí.

El president

Molt bé. Per fixar la posició dels grups, en primer lloc, té la paraula la diputada Es-
ther Niubó, del PSC.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. En primer lloc, doncs, agrair a Ciutadans la presentació d’aques-
ta proposta, si bé discrepem d’alguns arguments que es fan servir en l’exposició de mo-
tius. Estem davant d’un fenomen greu, jo crec, molt greu, que els últims mesos s’ha evi-
denciat arran de l’actitud valenta d’algunes persones afectades, que, després d’anys de 
silenci, doncs, s’han atrevit a denunciar.
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És evident que els protocols són millorables, com s’ha constatat per l’anàlisi feta 
sobretot del cas dels Maristes, però pensem que, igualment, són prou clars sobre els 
procediments o comportaments a seguir per les persones o entitats en cas de sospita, o 
fins i tot certesa, de maltractaments o abusos a menors. Ara bé, aquests protocols s’han 
incomplert clarament, però no sembla que sigui una errada del protocol, sinó d’alguns 
responsables de la seva aplicació. Potser caldria veure, doncs, si es poden o s’han de re-
visar, o introduir algun sistema de control sobre els que han d’aplicar els protocols, es-
pecialment en escoles, colònies o similars.

I aquí veiem com el departament, al nostre parer, doncs, segueix sense ser prou 
contundent amb un centre que durant molt de temps va amagar a les famílies, a altres 
famílies potencialment afectades, uns fets que potser haurien ajudat a prevenir nous ca-
sos. El departament, que tampoc ha fet complir aquests protocols, perquè en va fer poca 
difusió entre els professionals educatius –segurament no els va donar a conèixer prou a 
través de cursos, de formació, etcètera–, de moment, doncs, veiem que no es persona en 
aquest cas i també manté el concert a aquesta escola.

Però, bé, ja entrant a la proposta, ens sembla bé introduir en el conveni col·lectiu de 
l’ensenyament privat com a falta greu els comportaments que suposin una vulneració 
o no-aplicació del protocol, tot i que també alguns comportaments dels que hem llegit 
a la premsa per part dels responsables de l’escola, doncs, ja tenien prou entitat per ser 
considerats delictes de diversa tipificació, com encobriment, cooperació... Però, malgrat 
tot, hi estem d’acord, si bé també és veritat que les sancions per faltes greus previstes en 
aquest conveni, doncs, estan més pensades per a professorat, per a mestres, que no pas 
quan la responsabilitat, diguem-ne, recau en una institució, una escola o la seva direcció.

I pel que fa a l’altre punt, respecte a la indemnitat dels treballadors que denuncien, 
ens sembla bé, si arriba a figurar en el conveni col·lectiu, perquè obliga les parts, encara 
que potser, doncs, encara estaria millor preveure una cobertura més segura i no subjecta 
a una negociació periòdica.

Però, dit això, doncs, hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. El diputat Vidal, de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Nosaltres entenem la bona voluntat de presentar aquesta pro-
posta de resolució, però entenem que és un tema molt delicat i que cal ser molt curós 
a l’hora de presentar el que es presenta. No hi votarem a favor, hi votarem en contra 
–i m’explico– per dues raons.

Una: no pot ser la ingerència que suposa el que demana aquí. La negociació col·lecti-
va és una negociació que l’han de fer treballadors i empreses, i, per tant, no és de rebut 
que siguem ni des del Parlament ni des del Departament d’Ensenyament els que ni tan 
sols suggerim què és el que hi ha d’haver o no hi ha d’haver. Per tant, aquest és un prin-
cipi pel qual nosaltres hi votarem en contra.

Però n’hi ha un altre que ens sembla més greu, que és que fa recaure tot el pes de la 
prova sobre el professor. Escolti’m, si no es compleixen els protocols, la responsabilitat 
és del centre, que té mecanismes, en el mateix conveni, per fer complir als seus profes-
sors allò que els indica cada dia –no cal modificar el conveni, cal que la direcció del 
centre estigui amatent perquè els protocols siguin d’obligat compliment–, i, en darrera 
instància, del Departament d’Ensenyament, que ha de fer complir i, si convé, ha de per-
seguir el centre que no compleix els protocols que estableix.

Per tant, malgrat el reconeixement de la bona voluntat del que s’intenta regular aquí, 
creiem que la manera de regular-ho no és aquesta, sinó que hauria d’anar per altres ca-
mins. I, per tant, en aquest sentit, per això hi votarem en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Marc Vidal. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat senyor Juan Milián.
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Juan Milián Querol

Gràcies, president. En primer lloc, doncs, m’agradaria agrair al Grup de Ciutadans 
que porti a discussió aquesta proposta de resolució sobre una temàtica tan important 
com greu. El text que avui votarem demana millorar els protocols per actuar correc-
tament davant de casos d’abusos sexuals, d’assetjament i ciberassetjament. Són, totes 
elles, formes repulsives de malmetre la intimitat, la personalitat i la innocència dels 
nostres infants.

Davant d’aquestes actituds degradants, penoses i condemnables, els poders públics i 
l’autoritat escolar s’han de posar sempre del costat de les víctimes, sense compromisos 
de silenci. Hem d’estar sempre i amb contundència al costat dels infants que pateixen, 
afecti qui afecti. Per això necessitem clarificar i reforçar els protocols, per garantir pre-
cisament la tranquil·litat d’aquests infants i les seues famílies.

El text de Ciutadans va encaminat a subratllar, davant la comunitat educativa, la im-
portància d’actuar de forma proactiva i immediata davant de possibles casos d’abusos 
que poguessin sorgir, a més de protegir aquells testimonis que puguin aportar més llum 
sobre aquesta trista realitat que volem eradicar completament.

Per tant, des del Partit Popular, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. La diputada Pilar Castillejo, en nom de la CUP, té la paraula.

Pilar Castillejo Medina

Sí, gràcies. En el debat que n’estem tenint ara aquí, a la comissió, veiem que és un 
tema controvertit no només per la temàtica que toca, sinó també per la solució que plan-
teja el Grup de Ciutadans.

A veure, des del nostre grup el que entenem és que l’ensenyament concertat, men-
tre existeixi, ha de tenir els mateixos drets i deures que el públic, ja que el paguem amb 
diner de l’Administració, i, per tant, tots els protocols haurien de ser d’obligat compli-
ment tant per a una escola com per a l’altra. Entenem que hem d’anar en aquesta línia: 
que els protocols, siguin tant en una escola pública com en una escola concertada, han 
de ser d’obligat compliment; tots els protocols, incloent-hi els d’abusos sexuals, i, en 
concret, aquesta obligatorietat d’informar-ne l’Administració un cop es detecti la situa-
ció, més enllà de la denúncia que es pugui fer a la fiscalia.

És cert que des d’aquí la solució concreta que es dóna és suggerir incloure-ho al con-
veni col·lectiu. Potser no és la millor solució; és veritat que ho esteu plantejant aquí i en-
tenc aquesta reflexió, però creiem que sí que va en la línia d’aquesta obligatorietat dels 
protocols per a tothom.

I, per tant, el nostre vot serà a favor de la proposta de resolució, perquè entenem que 
va en aquesta línia d’entendre que els protocols els ha de complir tothom, tant si és una 
escola concertada com pública.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Bé, les esmenes presentades eren de supressió, i, òbviament, no les acceptem, per 
motius obvis.

Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, no havent-se acceptat les esmenes, passarem a la votació originària. 
No s’ha demanat votació separada de cap punt; per tant, votem els dos punts a la vegada.

Vots a favor?
Nou vots a favor, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Socialista, 

Popular i la CUP.
Vots en contra?
Dotze, corresponents a Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, queda rebutjat, aquest punt de l’ordre del dia.
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Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el 
nou sistema educatiu

250-00241/11

Passem, a continuació, al punt número 10 de l’ordre del dia, Proposta de resolució 
sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu, proposta de reso-
lució presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa d’aquesta, té la 
paraula la diputada Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. Aquesta proposta de resolució està presentada per vint-i-quatre 
diputats i diputades del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i ve derivada –segur que tots 
ho recordaran– d’un debat de modificació legislativa, de modificació de la LEC, i de la 
interpretació de la LEC, doncs, que hi ha en aquest Parlament.

Tal com diem en l’exposició de motius, hi ha hagut i hi ha molt de debat sobre què 
permet o què no permet la Llei d’educació de Catalunya respecte als concerts educatius 
als centres que no fan escolarització mixta en totes les etapes educatives.

Els vint-i-quatre diputats i diputades signants interpreten –interpretem– el mateix que 
va fer el Consell Consultiu de la Generalitat aleshores: quan es va dictaminar sobre el Pro-
jecte de llei de la LEC, va dir que «entre els principis de finançament per sostenir centres 
privats, siguin de caràcter ordinari –centres concertats– o no –centres subvencionats–, pre-
vistos a l’article 205 del projecte de llei, no es pot no tenir en compte l’article 43.1 del pro-
jecte, la lletra d del qual es refereix al principi de coeducació per mitjà de l’escolarització 
mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent». Deia el Consell Consultiu en el seu dic-
tamen: «Aquesta, segons hem observat, és una de les bases del sistema educatiu de Cata-
lunya que també afectarà els criteris de concessió de les subvencions als centres privats no 
concertats, ja que els ajuts no es poden atorgar en contra dels principis generals de la llei.»

És a dir, els vint-i-quatre diputats i diputades de Junts pel Sí que signem aquesta pro-
posta de resolució compartim que, per rebre finançament públic, cal escolarització mix-
ta en totes les etapes concertades, a més, evidentment, del que diu la LEC, de responsa-
bilitzar-se en l’escolarització equilibrada de l’alumnat i del compromís de fomentar la 
pràctica de la inclusió pedagògica i de satisfer necessitats d’escolarització.

Aquesta proposta de resolució conté quatre principis. El primer principi és el de 
mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Catalunya 
que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat. I per 
això, doncs, som partidaris del fet que es desplegui en tota la seva plenitud la Llei d’edu-
cació de Catalunya i de no modificar-la.

Dos: promoure de manera immediata un pacte nacional per a l’educació que elabo-
ri les bases d’aquesta futura llei d’educació de Catalunya amb totes les competències,  
no les que depenguin de l’Estat espanyol, i, a més a més, que s’hi destini la inversió mí-
nima del 6 per cent del PIB.

Tres, el tercer principi: la necessitat d’un finançament equitatiu als centres, a l’alum-
nat i a les famílies que més ho necessitin per assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equi-
tat i la inclusió; evidentment, això, i d’acord amb la LEC i la defensa que fem de la LEC, 
independentment de la titularitat d’aquests centres.

I, finalment, fer complir en la totalitat dels centres docents, a través dels quals es 
presta el servei d’educació de Catalunya, el principi de coeducació a través de l’esco-
larització mixta que fixa la LEC. I per això diem que el Parlament insti el Govern que, 
un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa, no es 
renovi ni es concedeixi cap concert nou a cap centre que faci escolarització segregada 
per sexes, d’acord amb la lectura que aquests vint-i-quatre diputats i diputades fan del 
contingut de la Llei d’educació de Catalunya.

Això és, ni més ni menys, aquesta proposta de resolució, la interpretació que en fem. 
Per tant, defensem que no cal modificar la LEC perquè quan acabi el termini de vigèn-
cia dels concerts educatius als centres que no facin escolarització mixta en totes les se-
ves etapes educatives..., no cal modificar la LEC per fer això, però sí que som partidaris 
que un cop s’acabi el termini d’aquests concerts, la vigència d’aquests concerts, no se’n 
continuï concertant ni se’n prorrogui cap altre.
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Aquest posicionament és conegut per tothom, però per si algú tenia dubtes al respec-
te, doncs, sotmetem a votació aquesta qüestió en els termes que hem lliurat a la Mesa, 
a la gestora i a tots els grups parlamentaris, amb aquests quatre punts que he esmentat i 
que tots els grups tenen.

Després em posicionaré, si cal, sobre les esmenes.

El president

Molt bé. A aquesta proposta de resolució, hi han presentat esmenes el Grup Parla-
mentari de la CUP, i, així mateix, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa 
de les esmenes de la CUP, té la paraula la diputada Pilar Castillejo.

Pilar Castillejo Medina

Sí, moltes gràcies. Bé, les nostres esmenes han anat en dues línies, principalment. 
La primera és en tot aquest argument de defensa dels punts que planteja la proposta de 
resolució de defensa i aplicació de la LEC i de promoure aquest pacte nacional.

Nosaltres, amb les nostres esmenes, el que demanàvem era –com que ja fa temps, tam-
bé, que estan entrades...– que s’admetés a tràmit la iniciativa legislativa popular pel nou 
sistema educatiu de Catalunya, i que s’obrís aquest debat, què és el que havíem..., i, a partir 
d’aquest debat, crear una nova llei per a la república catalana que substituís l’actual LEC.

Anàvem en aquesta línia, en què havíem fet la nostra..., l’esmena principal, i ente-
níem que... Bé, en aquest moment ja hem sobrepassat aquest punt. El debat que conté la 
ILP ja no s’ha pogut fer en aquest Parlament per l’esmena a la totalitat de Junts pel Sí i el 
PP, però entenem que continuen vigents els valors que ja allà defensàvem. En el punt 2  
d’aquesta proposta de resolució es parlava del pacte nacional. Entenem que l’actual pac-
te ha quedat sobrepassat –està superat tant per la crisi com pel mateix procés–, que és 
necessari crear aquesta nova llei, una nova llei de l’ensenyament per a la república.

I, bé, creiem que, una vegada superat el debat de la ILP o no permès el debat de la 
ILP, entenem que el que hem de fer és obrir aquest nou procés per poder debatre com 
correspon la llei, una nova llei d’educació, i, com deia, des del nostre punt de vista, ba-
sant-nos en un ensenyament..., en una xarxa cent per cent pública, perquè és el que de-
fensàvem amb la ILP que volíem haver tramitat.

També fèiem esmenes pel que fa al punt de l’escolarització mixta, de finalització 
dels concerts. Nosaltres estem d’acord en el que planteja aquest punt, però volíem anar 
més enllà, perquè pensem que l’escola concertada no només està segregant per sexe, 
sinó que també el concert discrimina per raons econòmiques, quan es cobren quotes a 
les famílies amb aquestes aportacions voluntàries a les fundacions privades. Per tant, 
no només hi existeix la segregació per sexe, sinó també una segregació econòmica, que 
crèiem que és important també poder eliminar de l’ensenyament. I per això les nostres 
esmenes anaven en aquest sentit d’aprofundir en aquesta eliminació.

De la manera que ha quedat, finalment, aquesta proposta de resolució, nosaltres de-
manarem el vot separat del primer punt, bé, perquè entenem que continua obert, el debat  
sobre la LEC.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Castillejo. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, 
té la paraula la diputada Anna Simó. (Veus de fons.) Ai, perdó, perdó; posició dels grups 
parlamentaris. (Algú diu: «No, hi ha renunciat.») Sí, eh? (Algú diu: «Sí.»)

Anna Simó i Castelló

Doncs, sobre les esmenes presentades, hem transaccionat un parell de qüestions en 
el text que us hem lliurat. I, sobre les esmenes de la Candidatura d’Unitat Popular, no 
n’hem acceptat cap, perquè entenem que no van en el sentit de la proposta de resolució 
en cap cas.

Moltes gràcies.

El president

Per tant, senyora...

Anna Simó i Castelló

Ah, i vull demanar votació separada del punt 4.
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El president

Punt 1, punt 4. Però, en tot cas, diputada Simó, el text que es passaria a votació és el 
text que s’ha lliurat a la Mesa a l’inici...

Anna Simó i Castelló

Tal com he dit en la primera intervenció, sí, sí.

El president

...de la sessió, eh? Molt bé. Doncs, ara sí, per posicionar els grups parlamentaris, co-
mencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Amb el temps que portem de legislatura, Junts pel 
Sí no ha presentat PR; s’ha dedicat a fer esmenes a les que presentàvem l’oposició, i avui 
se n’han presentat dues: una per contraprogramar una PR conjunta i aquesta de la qual 
parlem ara.

Ja que no han presentat gaires propostes de resolució, doncs, podríem pensar que 
aquesta seria, no ho sé, per la planificació general –que tots ens hem queixat que no hi 
ha una bona planificació– o pel tema dels barracons o pel tema dels tancaments de lí-
nies de P3, per dir alguns dels temes més recurrents d’aquesta legislatura. Però no: el 
que ens presenten és una PR que el que fa és entrar en conflicte directe de competèn-
cies..., aquest terreny en el qual sembla que es troben tan còmodes, que és el d’entrar en 
conflicte amb les competències del Govern d’Espanya.

I, a més, podem extrapolar, del redactat, que en un futur es veuen separats d’Espa-
nya. Clar, nosaltres és obvi que no podem subscriure aquest posicionament. Ja s’ha par-
lat d’aquest tema al Ple, ja s’ha dit. L’escola diferenciada no és el nostre model, però hi 
ha una llei superior, que és la LOMCE, que tampoc ens agrada, però que és la que hi ha,  
i ha blindat aquests concerts, amb la qual cosa, fins que continuï la LOMCE és que no..., 
hi podem anar donant voltes, però, més enllà de buscar el conflicte competencial, no 
anirem gaire lluny, per la qual cosa nosaltres hi votarem en contra.

Demanarem votació separada del punt 3, que és l’únic que veiem que no entra en 
conflicte ni parla de mons imaginaris, i hi votarem a favor; i la resta, en contra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Esther Niubó 
té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, doncs, abordem aquest debat tan interessant, gens nou també, 
sobre l’escolarització mixta, sobre el qual el meu grup sí que ens hem posicionat en diver-
ses ocasions, en el sentit d’instar una modificació de la LEC per garantir el compliment 
del principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta i donar també als centres 
afectats un període d’adaptació a la coeducació per poder mantenir el concert, si aquest 
fos el desig, i, per tant, garantir que els centres que segreguen per sexe puguin continuar 
existint, però en cap cas sostinguts amb fons públics. Però, bé, doncs, malgrat tot, cele-
brem aquesta iniciativa, que, això sí, pensem que barreja moltes coses i molts debats.

Nosaltres estem d’acord a mantenir i desplegar la LEC, només faltaria; per exemple, 
doncs, el desplegament del reglament de les zones educatives, unitats de programació 
de l’oferta, de mesures de les necessitats –cosa que en algunes ocasions s’ha frenat des 
del mateix Govern. Per tant, celebrem i votarem a favor d’aquest punt, malgrat que no 
ens agrada allò de «mentre no es disposi d’una llei d’educació de Catalunya que incor-
pori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat». Però, vaja, com 
que estem en aquest «mentrestant», ja ens sembla bé, la voluntat de desplegar la LEC.

En el punt 2, sí que pensem que es barreja deliberadament, doncs, aquest debat cons-
tituent per establir les bases d’una futura llei d’educació de Catalunya amb una inversió 
educativa del 6 per cent del PIB, garantia d’èxit escolar inclusiu, com si ara diguéssim que 
els que porten el timó del Govern, doncs, no hi poguessin començar a treballar, en aques-
ta direcció, o com si fos la independència la que ens hagués de portar també a aquesta 
educació fantàstica, la de la nostra vida, no? Però, en fi, malgrat tot, i malgrat, com dic, no 
compartir, evidentment, la voluntat constituent d’una república catalana, el que farem és 
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abstenir-nos-hi, perquè entenem que parlar dels objectius en termes d’inversió ens sembla 
interessant, si bé també hem trobat a faltar, en aquesta nova proposta, doncs..., que s’hagi 
eliminat la referència a aquest pacte amb la participació de tots els grups, de la comunitat 
educativa, dels ens locals; però, en qualsevol cas, en aquest punt ens abstindrem.

I el tercer punt sí que el compartim, però també ens fa gràcia, doncs, que sigui el 
grup que dóna suport al Govern el que insta el mateix Govern a garantir l’equitat, la 
inclusió o la igualtat d’oportunitats, quan dista molt d’aquesta sensibilitat, com veiem, 
per exemple, en la manca de recursos destinats a beques, a ajuts per a material escolar, 
transport, o mancances molt importants en el model d’escola inclusiva; però nosaltres el 
votarem a favor.

I al quart també hi donarem suport, malgrat que ens sembla una proposta, doncs, 
més de mínims, el fet de no renovar els concerts a centres que facin educació..., però 
millor això que re.

Per tant, nosaltres el que farem és votar-hi en general a favor, i demano el vot sepa-
rat per al punt 2, en què ens abstindrem.

El president

D’acord. Té la paraula el Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, el diputat se-
nyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. Excusatio non petita, accusatio manifesta, diuen, no? Diguem-ne, 
és una mica sorprenent, el sistema parlamentari que vostès acaben d’inaugurar, que és 
presentar una proposta de resolució, vint-i-quatre diputats i diputades, esmenar-se vostès 
mateixos, no acceptar-se les esmenes (rialles) i...; si més no, com a mínim ens té entretin-
guts una bona estona. Per tant, amb tota aquesta qüestió, no sé si ens servirà de gaire res, 
diguem-ne, aquesta proposta de resolució, més enllà de justificar els seus mateixos pecats 
per no haver votat la transformació de la LEC en allò que els demanàvem els altres grups.

Però, en fi, és igual, anem a la proposta de resolució. Mirin, al punt primer, com vostè 
comprendrà, si demanàvem que es modifiqués la LEC, no podem demanar que es man-
tingui; per tant... El que passa, que sí que hi ha una part que ens interessa, que és des- 
plegar-la, mentrestant. Per tant, aquí ens abstindrem. També farem una miqueta de 
qüestió creativa, en aquest sentit, perquè no podem votar ni que sí ni que no.

El mateix ens passa en el segon punt. Sí que volem que hi hagi un pacte nacional 
per a l’educació, però sí que creiem que ja tenim un sistema educatiu propi en aquests 
moments. El que tampoc sabem és quan podrem incorporar les competències que ara té 
l’Estat espanyol, perquè això..., bé, poden passar tres dies o, segons alguns, un parell de 
mesos, o potser ens poden passar vint anys. Per tant, també ens hi abstindrem, perquè 
no sabem què votar, ni si sí ni si no.

En el punt 3 i en el punt 4, cert, sí, sí, votarem que sí; només faltaria que el grup del 
Govern..., si demana que el Govern doni finançament, doncs, naturalment nosaltres no 
podem pas ser menys. I, per tant, el votarem a favor, efectivament, encara que el punt 4 
també és un punt justet, perquè és, quan s’acabi el concert de determinades escoles, que 
no es renovin...; preferiríem que fos ja, però, evidentment, ens sembla molt bé, la pro-
posta que vostès fan, que, d’acord amb els articles de la mateixa LEC que vostès diuen, 
un cop finalitzi la vigència de l’actual període de concertació, no es renovin aquells con-
certs que són precisament en l’origen del litigi d’aquesta proposta de resolució.

En resum, doncs, demanem votació separada dels punts 1 i 2, que es poden votar 
conjuntament.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, senyor Vidal. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la dipu-
tada María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, la primera obligación de un responsable público es cum-
plir la legalidad, porque la ley se puede modificar, pero se tiene que cumplir, y esto se 
entiende en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos... En este sen-
tido, la propuesta es rechazable ya directamente porque su planteamiento es inconstitu-
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cional y antiestatutario. Recordemos el artículo 3.2 del Estatut de autonomía, que dice 
literalmente: «Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio po-
lítico y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones 
que derivan del hecho de formar parte de los mismos.»

Bueno, pues, creemos que la primera obligación es cumplir la legislación española 
y la europea. ¿Y qué dice, esta legislación? Pues, que los padres tienen derecho a elegir 
la educación de sus hijos, y también la educación diferenciada, si el Estado la admite. 
En este sentido, la Constitución, en el artículo 27.3, dice: «Los poderes públicos garan-
tizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.» La Declaración de los De-
rechos Humanos, en el artículo 26, pues, dice: «Toda persona tiene derecho a la educa-
ción», y en el punto 3 del 26 dice: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.»

Luego tenemos la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del Par-
lamento Europeo. En el artículo 16 dice: «La enseñanza será libre», en el punto 2, y en 
el 3: «Se asegurará el derecho de los padres a hacer impartir esta educación de acuerdo 
con sus convicciones religiosas y filosóficas.»

Y, por si fuera poco, también la Convención relativa a la lucha contra las discrimina-
ciones en la esfera de la enseñanza de la ONU, pues, dice, en el artículo 2, que «en el caso 
de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como cons-
titutivas de discriminación», y una de las situaciones que no se considera causa de dis-
criminación es que los alumnos estudien separados, los de sexo masculino y los de sexo 
femenino. En fin... Y el Estado lo admite, y lo tenemos en la LOMCE, explícitamente en 
el artículo 84.3, que es una ley orgánica, vigente, de obligado cumplimiento en Cataluña.

Por tanto, este Parlamento es incompetente para derogar la LOMCE, para derogar la 
Constitución, para modificar la Declaración de Derechos Humanos, también la de Derechos  
y Libertades Fundamentales del Parlamento Europeo o también las resoluciones de la ONU. 
Por tanto, incumplir estas normas o instar a incumplirlas o incitar a incumplirlas cree- 
mos que es un acto de profunda deslealtad institucional, y precisamente la lealtad institu-
cional es la base de nuestro marco político. Y me refiero otra vez al Estatut de autonomía, al 
artículo 3.1, que dice que «las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en 
el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual 
la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también 
por el de multilateralidad». Es decir que no se puede..., esto lo podríamos derogar, pero no 
a través de una propuesta de resolución, que es lo que se pretende hacer en última instancia. 

En conclusión, no podemos derogar la LOMCE, no podemos plantear una LEC que 
incorpore competencias del Estado, no podemos imponer la educación mixta a todos 
los centros sostenidos con fondos públicos. Y por todos esos motivos que hemos dicho, 
pues, votaremos en contra, porque la propuesta es inconstitucional, antiestatutaria, se 
basa en la deslealtad institucional y también se basa en la rebeldía respecto del marco 
político por el que legítimamente nos estamos rigiendo, como les acabo de leer.

Fuera de esto, de este marco político, no hay legitimidad, no hay seguridad jurídica 
ni estabilidad institucional. Que un parlamento pretenda actuar sin legitimidad y colo-
carnos en un escenario sin seguridad jurídica ni estabilidad institucional es irresponsa-
ble, es impropio, y, primero, es un mal ejemplo para los ciudadanos, que también po-
drían decidir, pues, actuar al margen de las instituciones, como ya vemos que algunos 
están haciendo. Y, además, llevar a sabiendas a la sociedad a la frustración colectiva, 
porque ya saben ustedes que en democracia avanzada nadie puede estar al margen de la 
ley, también creemos que es irresponsable.

En definitiva, mal futuro de convivencia nos espera si esta es la manera de hacer 
política del grupo que apoya al Gobierno. Eso sí, hay que decir que mientras el Parti-
do Popular siga gobernando en España y la LOMCE, por tanto, siga vigente, ya pueden 
aprobar ustedes aquí todas las propuestas ilegítimas que quieran, que no tendrán ningu-
na validez jurídica. Porque, miren, ningún grupo político, ningún grupo de diputados 
puede, legítimamente, y en la democracia avanzada en que nos encontramos, laminar 
los derechos de las familias, que, desde luego, desde el Partido Popular, en el Gobierno 
de España y también en Cataluña, seguiremos defendiendo.

Gracias.



DSPC C 161
5 de juliol de 2016

Sessió 10 de la CE 31 

La vicepresidenta

Gràcies. Passarem a les votacions, doncs. Com hem acordat, farem votacions sepa-
rades dels quatre punts, per sol·licitud dels grups. Anirem a poc a poc.

Per tant, punt número 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Són 12 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions: aprovat, el punt número 1.
Passarem al punt número 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Al punt número 2, 11 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions. Per tant, el punt queda 

aprovat.
Punt número 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions.
Per tant, el punt número 3 queda aprovat per 19 vots a favor i 2 en contra.
Punt número 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Al punt número 4, són 10 a favor i 11 en contra. Per tant, el punt queda rebutjat.

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu

250-00249/11

Passaríem a la proposta de resolució número 11, Proposta de resolució sobre la plu-
ralitat del sistema educatiu, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la 
paraula la senyora García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. A ver, nuestro modelo educativo se basa en dos principios, 
como acabamos de ver en la propuesta anterior: la libertad de enseñanza para poner en 
marcha distintos proyectos educativos y el derecho de las familias a elegir, de entre es-
tos modelos, el que más se adapte a sus creencias, valores, principios o prioridades. Ya 
hemos dicho que esta libertad y este derecho están refrendados y contenidos en nume-
rosas normativas españolas y europeas.

Entendemos que la normativa debe facilitar la pluralidad del sistema, y sobre todo 
para aquellos proyectos educativos que tengan una demanda social representativa, por-
que no puede haber libertad de enseñanza y las familias no podrán ejercer su derecho si 
la normativa que regula el sistema lo que acaba es representando una barrera de entrada 
para determinados modelos pedagógicos o educativos.

Y este es el caso en el que se encuentra la corriente pedagógica conocida como 
«educación viva», un modelo pedagógico basado en el acompañamiento emocional de 
los alumnos, en una manera de educarlos, de enseñarles de una manera más cercana, 
vinculante, dando seguridad, siguiendo el ritmo individual de cada niño y el desarrollo 
concreto y detallado del potencial de cada niño. Desde este punto, pues, también se in-
cluye a la familia y se trabaja, evidentemente, con grupos pequeñitos y a veces casi de 
manera, como he dicho, individualizada.

Hoy en día en Cataluña hay seis escuelas públicas que siguen este modelo, todas con una 
gran demanda de plazas, pero hay muchas familias que querrían acceder a este modelo y se 
encuentran con que, o bien porque no tienen plaza en la escuela que está próxima a su domi-
cilio o bien porque no hay escuela próxima, pues, no pueden acceder. Muchas, incluso, por 
lo que optan es por educar a sus hijos al margen del sistema homologado. Otras familias in-
tentan poner en marcha centros autogestionados de educación viva, pero, como decimos, se 
encuentran con la traba que representan los requisitos administrativos para poner en marcha 
un centro educativo autogestionado o privado, aun sin tener acceso a financiación pública.
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En este sentido, en Cataluña está la orden que regula, como hemos dicho, los requi-
sitos para poner en marcha un centro educativo, con unas exigencias de espacios míni-
mos que quizá no son necesarias para mantener la calidad de la enseñanza en modelos 
pedagógicos como este que les estamos presentando, de la educación viva.

En concreto, pues, el artículo 2 de esta orden dice que los centros de educación de 
primaria tienen que tener una sala polivalente con una superficie mínima de cien metros 
cuadrados; o, por ejemplo, el artículo 5 dice que el gimnasio tiene que tener doscientos 
metros cuadrados. Entonces, claro, esto, cuando estamos hablando de proyectos mucho 
más individualizados, que trabajan con grupos pequeños y con mucha participación de 
las familias, no es necesario, como, de hecho, pasa en las escuelas rurales, y esta sí es 
una situación contemplada y admitida, ¿no?, por la Generalitat.

Por tanto, si estos requisitos se rebajaran, pues, creemos que permitiría que se pusie- 
ran en marcha un mayor número de estos proyectos, y permitiría a las familias que así 
lo deseen acceder a estos modelos educativos y poder llevar a sus hijos en igualdad de 
oportunidades con las demás familias catalanas.

Por esto presentamos esta propuesta de resolución, que en el primer punto lo que 
pide es promover la pluralidad del sistema educativo para que puedan entrar aquellos 
proyectos pedagógicos que, garantizando la calidad de la enseñanza, pues, también per-
mitan que los padres puedan elegirlos.

En el punto 2, concretamente, pedimos que se aumente el número de centros educativos 
públicos con educación viva, siempre en aquellas zonas donde haya familias interesadas.

Y en el tercer punto, pues, pedimos directamente modificar la Orden ENS/30/2012, 
de 10 de febrero, para que, en el ámbito de las competencias de la Generalitat, se pue-
dan flexibilizar estos requisitos de espacios para poner en marcha centros educativos 
privados con educación viva, donde así haya un grupo de personas, de ciudadanos, que 
lo quieran poner en marcha.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que té 
esmenes presentades. És el torn del diputat senyor Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, vicepresidenta. Saludem el senyor Jordi Mateu, coordinador del 
CRAEV; moltes gràcies per assistir. En primer lloc –si és així, espero que es mantin-
gui–, celebro l’acord a què s’ha arribat amb la proposant del grup; en tot cas, després ja 
es veurà. També celebro que hagin incorporat una paraula que a vegades trobem a fal-
tar, precisament, en el seu grup, com és la paraula «pluralitat», i, en aquest sentit, doncs, 
la convido a extrapolar aquest concepte a altres àmbits de la política.

En fi, nosaltres, el nostre grup, estem d’acord que el model educatiu incorpori nous 
projectes, projectes que s’adaptin a les realitats de cada lloc, a les necessitats socials, a 
les necessitats culturals, però volem estendre aquest debat en un marc més ampli ja con-
tingut en la legislació vigent, concretament a l’article 104.2 de la Llei 12/2009 –la Llei 
d’educació–, en el qual, doncs, es posi de manifest la importància de l’autonomia de 
centres. És a dir, no ens quedem només en el projecte educatiu, sinó a defensar aquesta 
autonomia de centres, que precisament permet aquesta adaptació del projecte educatiu a 
l’entorn real, a la realitat social, cultural, i a les necessitats de cada lloc.

També, per altra banda, i no només des del Parlament, entenem que la decisió per 
escollir un projecte educatiu no només ha d’estar en mans de les famílies. Tenim molts 
professionals que des de fa molts anys treballen en el món de l’educació i que crec que 
hi han de tenir alguna cosa a dir, a l’hora d’escollir un projecte educatiu. I, per tant, i en 
aquest marc de l’autonomia de centres, a l’hora d’escollir aquest projecte educatiu hem 
de tenir en compte les famílies, tal com es diu en aquesta proposta de resolució, però 
també el claustre de professors, l’equip directiu i també el municipi, doncs, a través dels 
seus projectes educatius d’entorn.

És cert –i això ho compartim– que les famílies tenen el seu dret a escollir l’educació per 
als seus fills, però també és cert que una administració no té l’obligació de donar aquella 
oferta en tots els punts del territori. I, en aquest sentit, celebrem que hàgim pogut arribar a 
aquest acord en què es permeti aquest tipus d’educació, aquest tipus de projectes educatius, 
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que fins i tot, doncs, obrim la porta a una possibilitat de flexibilització de les condicions a 
l’hora d’implantar aquests projectes, però, sobretot, mai oblidant..., que aquesta flexibilit-
zació vagi en detriment de la qualitat, de la seguretat i de l’equitat de l’educació.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la se-
nyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. I benvinguts el senyor Jordi Mateu i la resta de membres de la comu-
nitat educativa que avui ens acompanyen. Després d’entrevistar-me amb el senyor Jordi 
Mateu, jo volia fer una proposta de resolució que hauria estat segurament molt, molt, 
molt semblant a la que ja s’ha presentat, però la senyora Cuevas em va dir que ella ja 
l’havia registrat, amb la qual cosa no tenia gaire sentit, fer dues propostes de resolució 
molt semblants, i simplement té més sentit donar un vot favorable.

En un moment en què tots i totes demanem sempre més innovació pedagògica, quan 
hi ha persones que prenen la iniciativa i, a més, fan un tipus d’educació que troba el su-
port de les famílies, i hi ha moltes famílies que demanden aquest tipus d’educació, sem-
bla que, des de les institucions, el que s’ha de fer és facilitar el màxim possible aquest 
tipus d’iniciativa, amb la qual cosa nosaltres hi donem suport.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la senyora 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies. Vagi per endavant el suport del meu grup a les propostes pedagògiques re-
novadores, no només innovadores i singulars, com és el cas de l’educació viva. Penso 
que està prevista una compareixença del senyor Jordi Mateu, que ens acompanya, i, bé, 
a qui dono la benvinguda com a membre del secretariat de l’associació d’educació viva, 
CRAEV, que serà una oportunitat segurament per debatre i proposar millores per pro-
moure aquest tipus de projectes, o almenys solucionar alguns impediments amb què es 
troben: poques places d’educació viva als centres públics o sostinguts amb fons públics, 
i dificultats, també, per crear centres autogestionats.

Ara bé, aquesta proposta, tal com estava plantejada de manera original, doncs, ens 
semblava que volia aprofitar l’oportunitat de promoure la pluralitat educativa, l’existència 
de projectes educatius propis, singulars, en base al principi d’autonomia de centres –que, 
evidentment, compartim–, amb la defensa d’un dret que entenem que no és tal, sinó que és 
la llibertat dels pares d’elecció del model que més s’adapti als seus valors o prioritats. Per 
tant, llibertat sí, dret no, perquè pensem que això comportaria unes derivades un pèl per-
verses. Per això pensàvem votar en contra del punt 1, perquè discrepem d’aquest suposat 
dret, però sí que celebrem, en tot cas, que la ponent hagi acceptat l’esmena de Junts pel Sí.

Pensàvem votar a favor, també, d’incrementar els centres i les places públiques de 
projectes d’educació viva en zones on hi hagi una demanda important, en el sentit que 
ens sembla bé, doncs, potenciar experiències singulars si són extensives a tothom i te-
nen en compte el conjunt.

I, finalment, doncs, ens sembla bé la proposta de transacció que plantegen per substi-
tuir el punt 3, perquè probablement, doncs..., ens sembla bé estudiar aquestes possibilitats  
de flexibilitzar els requisits d’espai per posar en marxa un centre educatiu, i d’aquesta 
manera no anem en contra de la norma estatal, com passava en el punt 3 original.

Per tant, doncs, en fi, celebrem que s’hagi arribat a aquest acord.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. És el torn de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el senyor Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Coincidim que el millor que li pot passar a un nen, a una 
nena o a un jove és tenir una família que es preocupi per la seva educació, que aposti 
per una educació si pot ser innovadora, que no es quedi en la tradició i prou. I, per tant, 
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en aquest cas, felicitem, diguem-ne, els pares i les mares que es dediquen..., i que lluiten 
perquè això es faci efectiu.

Dit això, partim d’una interpretació diferent dels drets i deures, i aquesta discussió, 
senyora María José, vostè i jo ja l’hem tingut en una altra ocasió. Vostè, que és tan consti-
tucionalista, fa servir la Constitució com vol. L’article 27 no parla del que vostè diu aquí; 
parla de la llibertat de creació de centres i parla del dret a l’educació, no del dret a escollir 
centre, que és molt diferent –que és molt diferent. El dret a l’educació és que tota persona 
en edat de ser educada ha de tenir un lloc educatiu procurat per la societat, no el lloc que 
els pares decideixin, malgrat que tenen llibertat d’escollir, però és molt diferent; perquè, 
si fos així, ens podríem trobar amb una educació que fos un regne de taifes. I és que l’edu-
cació, presa com una idea col·lectiva, també ha de tenir presa de decisions col·lectives: allò 
que és bo i que no és bo, i allò que ha de ser pagat o no ha de ser pagat per la societat.

Per tant, en aquest punt, li nego la major de la seva argumentació, tot i que, evident-
ment, defenso que hi hagi la pluralitat de models educatius, sobretot aquells que són in-
novadors, d’aquest que vostès ens presenten avui –o que ens presentaran a la seva com-
pareixença– o d’altres tan o més pedagògicament innovadors i competents com aquest. 
I la garantia d’això és l’autonomia pedagògica dels centres, que aquesta sí que hauria 
de ser potenciada pel Departament d’Ensenyament i que hauria de finançada en aquells 
projectes que realment acaben sent i acaben tenint un futur innovador.

Per tant, a nosaltres ens agrada l’esmena que li ha fet Junts pel Sí –no sé si l’accepta-
ran o no–, que aquesta sí que la votaríem, però el redactat que vostès han fet, ens costa-
ria, perquè insisteixo que parteix d’aquest posicionament diferent a l’entorn de la inter-
pretació que vostè fa de la Constitució i dels drets.

Del punt 3, la transacció a què han arribat, bé, la votarem a favor, tot i que ens pre-
ocupa; quan vostès parlen de flexibilitzar, a mi els pocs pèls que em queden se’m posen 
de punta, perquè quan es flexibilitza sempre anem a menys, diguem-ne, eh?, vull dir, 
això és un perill. I, per tant, home, d’acord, acceptarem, diguem-ne, la bona voluntat de 
dir: «Perquè hi càpiguen escoles més petites, potser no cal que tinguin un pavelló de no 
sé quant.» D’acord; en aquest punt, hi estem d’acord. Però, atenció, perquè els mínims a 
l’hora de fer una escola s’haurien de vigilar molt i molt, perquè, si no, ens hem trobat, al 
llarg de la història, amb algunes «xapusses», que ja sé que és una paraula que no es diu 
però que defineix bastant el que, en alguns moments de la vida, ens hem anat trobant al 
llarg de la història educativa d’aquest país. En tot cas, hi votarem a favor.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Ara és el torn de la senyora Castillejo, en nom de la CUP.

Pilar Castillejo Medina

Sí, moltes gràcies. Primer de tot, saludar en Jordi Mateu; gràcies per estar aquí i per 
haver fet aquest recorregut a tots els grups i explicar-nos el projecte d’educació viva, 
que jo crec que ha estat molt interessant. I, des d’aquí, el reconeixement per la tasca que 
feu i que esteu tirant endavant, tant vosaltres com tantes famílies.

Sí que tenim pendent la compareixença que teníeu aquí amb la Comissió d’Ensenya-
ment. Creiem que hauria estat bé presentar una proposta de resolució després d’aquesta 
compareixença, perquè segurament hauríem trobat uns termes en què ens hauríem po-
sat d’acord tots els grups, perquè, en aquest moment, a la redacció presentada pel PP hi 
ha punts que creiem que no els podem acabar de donar suport, tal com estan redactats.

Ens expliquem. Pel que fa al punt 2, augmentar el nombre de centres educatius pú-
blics amb educació viva, nosaltres no tenim cap problema a donar-hi suport, perquè, 
bé, el que demana és un augment de places públiques amb aquests projectes. I, per tant, 
nosaltres aquest punt el recolzem, no hi tenim cap problema; però, pel que fa al primer i 
al tercer, doncs, hi tenim dubtes.

Pel que fa al primer, nosaltres entenem que pel que hem de vetllar, des de l’Admi-
nistració, és per la igualtat d’oportunitats de l’alumnat, no perquè els pares puguin triar 
–creiem que no és pel que hem de vetllar, des de l’Administració. I, per tant, el primer 
punt nosaltres el votaríem en contra.

I, pel que fa al tercer punt, també queda..., creiem que no és... Bé, ens agrada, aquest 
acord a què heu arribat, no?, estudiar aquestes possibilitats de flexibilització. Perquè tal com 
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estava redactat en un inici, de modificar aquesta ordre, doncs, bé, entenem que llavors esta-
ríem demanant condicions diferents per a centres privats, o per a centres concertats, i per a 
centres públics, quan tots estan finançats des de l’Administració. Per tant, tampoc no hi po-
díem donar recolzament, tal com estava, doncs, de flexibilitzar aquests requisits, quan per a 
uns sí que ho faríem i per a uns altres no, i, per tant, no ens semblaria correcte que el que ha 
de ser d’obligat compliment per a la pública no ho fos per a una escola privada o concertada.

Entenem que, amb aquest redactat que heu transaccionat, d’estudiar-ne les possibili-
tats, donarem suport en el punt 3, i, com ja he dit, al punt 2; però el punt 1, tal com està, 
doncs, no el podrem recolzar.

Moltes gràcies... O sigui, per tant, demanem el vot separat d’aquest punt, del primer punt.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del posicionament sobre les esmenes per part de la se-
nyora García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Primero, un par de comentarios. Bueno, esto de la pluralidad..., 
no lo sé; yo creo que la visión miope es la que ha demostrado el portavoz de Junts pel Sí 
diciendo que los padres no tienen derecho a elegir el proyecto educativo. Hay que decir 
y dejar claro que los niños son de sus padres, y no de la Administración.

Y no confundamos dos conceptos: la Administración tiene que facilitar distintos 
proyectos educativos en el ámbito de la autonomía de centro, que es una cosa diferente 
del derecho que los padres tienen a elegir el modelo educativo que más se adapte a sus 
convicciones religiosas, filosóficas y morales, como dice la Constitución, dice la Decla-
ración de Derechos Humanos y también el Parlamento Europeo, como les he leído antes 
y no les voy a repetir, que hablan de «derecho» y no de «libertad», pero bueno.

Catalunya Sí que es Pot: es que les da miedo, la flexibilidad, a quienes tienen miedo 
de la libertad. Porque hay que leer la transacción entera, y al final dice que se estudia 
la posibilidad de flexibilizar siempre que el proyecto lo permita y siempre que queden 
garantizadas las condiciones adecuadas para la atención del alumnado. Por lo tanto, no 
tema usted, que no se tratará de autorizar –y, además, ahí confiemos en la responsabi-
lidad del Gobierno– cualquier proyecto que pueda ser, pues, mínimamente perjudicial.

A la CUP hay que decirle que para eso están las enmiendas, para mejorar las pro-
puestas. Claro, si no se hacen enmiendas, pues, luego llegamos y decimos: «No me gus-
ta la propuesta.» Bueno, pues, por eso podemos hacer enmiendas, por eso transaccio-
namos y podemos votar propuestas que todos sintamos un poco nuestras. En definitiva, 
hemos transaccionado porque nosotros lo que queríamos era obtener un cierto compro-
miso de la Generalitat, del Gobierno. Las enmiendas presentadas no nos gustaban, por-
que, bueno, quedaba la cosa muy etérea. Creo que hemos llegado a una transacción que 
es el punto medio entre lo que pedíamos y lo que nos ofrecían, que eso es la política y 
eso es el pacto, y creo que esa es la actitud que tenemos que tener.

Y aceptamos también la enmienda 1, que sustituiría los puntos 1 y 2 de nuestra 
propuesta, porque, bueno, esa ha sido la condición que nos ha puesto Junts pel Sí para 
transaccionar el tercer punto. Y creemos que, en conjunto, pues, damos un paso adelan-
te y estamos mejor que antes de poner a votar esta propuesta de resolución.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Veient el posicionament de les esmenes, un cop acceptada l’esmena 
número 1, això suposa que l’1 i el 2 es transformen en un sol punt; per tant, el podem vo-
tar separadament, com alguns grups ens havien demanat, perquè passa a ser un text unifi-
cat. Per tant, faríem, entenc, una sola votació de tots els punts, d’acord? (Pausa.) Molt bé.

Passem a votacions.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació

250-00252/11

Passaríem al punt dotzè i últim de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre el 
bilingüisme en l’educació, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la 
paraula la senyora García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, la comisión de hoy, la última parte –como vemos–, va de 
derechos individuales y de libertades; libertad de enseñanza y derechos individuales 
que la Generalitat, como estamos viendo, pues, en algunos casos dificulta, otras veces 
pretende laminar o directamente está conculcando, como es el objeto de esta última 
propuesta de resolución.

Aquí planteamos ocho años de batalla judicial de una familia frente a la Adminis-
tración por el empeño de la Generalitat de no cumplir sus propias leyes. Aquí ya no les 
voy a hablar de los derechos humanos ni de la Constitución ni de la LOMCE; hablamos 
de la Ley de política lingüística, aprobada por una amplia mayoría en este Parlamento 
en el año 98, que dice, en el artículo 21.2: «Los niños tienen derecho a recibir la prime-
ra enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el castellano. La Administración 
ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los 
padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique.»

Bueno, pues, acogiéndose a esta ley, un padre en el año 2008 pidió para su hija, que es-
taba cursando P4, educación en castellano, y, en su defecto, bilingüismo al 50 por ciento. 
La Generalitat rechazó la petición y le ofreció atención individualizada, que es colocar a la 
niña allí, en una esquina, y que el profesor le vaya preguntando en castellano si lo entiende. 
Esta práctica ya ha sido declarada discriminatoria por el Tribunal Supremo y explícitamen-
te excluida por la LOMCE, con lo cual la atención individualizada no sirve, legalmente.

En el 2012, cuando ya estaba la niña en segundo de primaria, el Tribunal Superior  
de Justicia se pronunció a favor de la familia, que había ido al tribunal, y rechazó la 
atención individualizada. La Generalitat recurrió el fallo al Supremo, sin cumplir el 
auto ya del Tribunal Superior de Justicia, como era su obligación, porque una sentencia 
se recurre pero se cumple. Aquí no cumplió; la Generalitat no cumplió y recurrió.

Cuando la niña estaba en cuarto de primaria, el Tribunal Supremo solucionó el tema en 
casación confirmando el fallo que daba la razón a la familia por segunda vez. Tampoco esta 
vez –sentencia firme– la Generalitat cumplió. La familia presentó un incidente de ejecución 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en el 2014, pues, la Generalitat dijo que ya 
estaba ejecutado, porque la niña, como había pasado la primera enseñanza, ya no tenía ese de-
recho. O sea, primero se lo conculca y luego dice que ya se le ha pasado la edad para ejercerlo.

Entonces los padres pidieron una indemnización por daños y perjuicios, porque a su 
hija no se le había ofrecido un servicio público al que tenía derecho, como quedó paten-
te por las dos sentencias que les he mencionado. En el 2014 –ya habían transcurrido seis 
años– el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la Generalitat a pagar tres 
mil euros a esta familia. La Generalitat volvió a recurrir; nuevamente no cumplió y re-
currió, recurrió el Supremo. Y el Supremo, en el 2016, el 14 de enero del 16, resolvió el 
recurso de casación dando la razón a la familia.

Es decir, ocho años de un penoso procedimiento judicial pagado por la familia para 
hacer frente a una injusticia y a una arbitrariedad. Una actuación, totalmente, pues, dis-
crecional de la Generalitat, de incumplir su propia legislación.

Hay que decir que la Generalitat ha perdido sistemáticamente todas las demandas de los 
padres que han reclamado que sus hijos puedan recibir enseñanza bilingüe, y creemos que 
es muy penoso que los ciudadanos tengan que defenderse de la Administración, más que la 
Administración esté conculcando derechos individuales a menores de edad, que en Cata-
luña no tengan sus derechos lingüísticos garantizados. Que son sus derechos lingüísticos, 
no son cosas que les gustaría tener; es que tienen derecho a esto. Además, tampoco conoce-
mos la demanda social real que hay de un modelo bilingüe, porque como no se pregunta...

En definitiva, les presentamos esta propuesta de resolución, que..., porque creemos 
que, además, la actitud esta, beligerante y bastante sectaria, de la Generalitat está ya em-
pezando a causar hasta un perjuicio económico al conjunto de la sociedad catalana, apar-
te de a las familias que siguen reclamando. Pues, primero, lo que pedimos es que se aca-
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ten y se cumplan las sentencias de los tribunales, aunque se recurran en casación, como 
no habría que someter a votación en ningún estado democrático del mundo avanzado.

En el segundo punto, pedimos que se acaten y se cumplan también las sentencias 
firmes del Tribunal Supremo sin que tenga que ir el ciudadano a plantear el incidente de 
ejecución, porque ya parece una broma o una tomadura de pelo.

En tercer lugar, pues, lo que pedimos es que, dentro de la oferta pública educativa 
en Cataluña, haya algún proyecto bilingüe, que haya algún proyecto bilingüe para que 
las familias que quieran lo puedan elegir. No estamos diciendo que todos los proyectos 
educativos sean bilingües, ojo, que ya les he hablado de la libertad de enseñanza y de la 
autonomía de centro, de que cada centro ponga en marcha el proyecto que quiera; pero, 
también, la Administración..., garantizar que existe alguna oferta de enseñanza donde el 
castellano sea vehicular junto con el catalán.

Y, finalmente, pues, favorecer y fomentar la libertad lingüística. Para aclararlo, y 
en previsión de todo lo que ustedes me vayan a decir, decirles que nadie está en contra 
de la inmersión lingüística para quien la quiera. Estamos en contra de la imposición de 
una lengua, de la imposición de un modelo educativo; estamos a favor de la libertad y 
de los derechos individuales.

Y si alguien dice que no les creemos problemas, pues..., también hay que recor-
dar que cuanta menos libertad, menos problemas hay. Recordemos épocas pasadas, con 
muy poca libertad y con muy pocos problemas, porque, cuando no hay libertad, sola-
mente los ciudadanos más audaces son los que se atreven a reclamar sus derechos, los 
que se atreven a luchar por su libertad. Nosotros creemos que hay que acabar...

El president

Diputada...

María José García Cuevas

...con esta...

El president

...vagi acabant, si us plau.

María José García Cuevas

Sí; gracias, presidente. Hay que acabar con esta dictadura de la inmersión universal y 
obligatoria, defender la libertad y defender los derechos de los padres a elegir la inmersión, si 
quieren, y también la enseñanza en varias lenguas oficiales, porque ningún político tiene de-
recho a decidir por los padres en aquello que son los derechos de sus hijos. Y la lengua vehi-
cular, dentro de las oficiales, es un derecho, como queda claramente expuesto en la propuesta.

Gracias, presidente.

El president

Molt bé. A aquesta proposta de resolució, no s’hi han presentat esmenes. Per tant, 
passem al posicionament dels grups parlamentaris, començant pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Amb aquesta PR ens enfrontem a dos dels aspectes 
més terribles del sistema educatiu català: el primer és que les persones que tenen diners 
poden optar per una educació plurilingüe, i, a més, les escoles d’elit ho fan servir com a 
reclam publicitari.

M’he baixat, per exemple, el de l’escola Aula, que diu: «Els alumnes assoleixen una 
correcta capacitat d’expressió oral escrita en català, castellà, anglès i francès. Dels tres als 
sis anys, els alumnes s’hauran introduït progressivament en l’aprenentatge i l’ús de les qua-
tre llengües, prioritzant la llengua materna.» Se’n recorden, de quan la senyora Rigau deia 
que això de la llengua materna era impensable a Catalunya? Doncs, bé, reclam publicitari 
de l’escola Aula, que diu també: «A primària es cursen matèries en català i castellà, per 
exemple la matemàtica, la descoberta científica i l’educació artística: plàstica i música.»

Enfront d’aquesta escola d’elit, què ens trobem? Que les famílies que no tenen diners 
per pagar una escola d’elit s’han de conformar amb «Per un país de tots, l’escola en ca-
talà» o «Defensem l’escola en català, ara i sempre» (l’oradora mostra unes imatges), 
«Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré»..., mentre les famílies amb diners sí que te-
nen l’opció d’una educació plurilingüe.
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L’altre aspecte terrible –i és sobre el que versa, sobretot, el contingut d’aquesta pro-
posta de resolució– és que la Generalitat es gasta els diners de tots els ciutadans per 
pledejar contra famílies que l’únic que fan és demanar els seus drets, i amb els nostres 
diners es va en contra de les famílies catalanes. I com no tenen raó i perden absoluta-
ment tots els judicis, recorren i recorren amb els nostres diners. Perquè bé s’ho podrien 
pagar de la seva butxaca; ja que els agrada tant anar en contra de les famílies, si més no 
que s’ho paguin de la seva butxaca, i no amb els diners de tots.

I, malgrat que perden tots els judicis, busquen la manera de no complir les sentèn-
cies. I aquí tenim una foto bien ilustrativa (l’oradora mostra una fotografia), que seria 
impensable en qualsevol democràcia, que és la llavors consellera d’Educació en una 
manifestació amb el cartell de «Desobediència». Després no m’estranya que el grup 
ALDE prengui les decisions que pren i recolzi a qui recolza.

Com sóc la primera, ara sentirem els altres grups, i puc més o menys esbrinar els 
mantres que aniran dient. Segur que surt que els nens de Catalunya tenen millor nivell 
que els de la resta d’Espanya, malgrat no haver-hi ni una sola, ho repeteixo, ni una sola 
prova homologable que ho demostri. I, si les tenen, ja els les he demanat en moltes oca-
sions i mai no me les han ensenyat.

Segon mantra: que la immersió lingüística garanteix la cohesió social, malgrat que 
cap estudi internacional considera la llengua com un element o no de cohesió social, 
sinó que el que es considera motiu de cohesió social en l’educació és l’equitat, és la 
igualtat d’oportunitat. Cosa que, com veiem, no passa a Catalunya, perquè si tens diners 
pots optar per una educació plurilingüe, i, si no, tot en català.

Després, segurament també diran que volem separar els nens per raó de llengua, 
malgrat que això no és veritat. Nosaltres volem que tots els nens tinguin l’opció pluri-
lingüe, a diferència d’ara, que sí que es separa, es separa per qüestió econòmica: els que 
tenen diners es poden pagar Aula –per exemple, el senyor Mas i moltes altres persones 
de Convergència, que han optat legítimament per Aula–, però a altres persones els agra-
daria aquest model i no se’l poden pagar.

Després també diran que és el model majoritari, malgrat que aquí tenim la darrera 
enquesta i hi podem veure que el model preferit és el trilingüe –amb un 33,8 per cent–, 
seguit per la meitat en català i la meitat en castellà –amb un 28,2 per cent–, i la immer-
sió té només un 14,4 per cent. Si tenen alguna enquesta més recent, doncs, també l’ense-
nyen; aquesta és del setembre del darrer any.

I, per descomptat, diran que la immersió lingüística –que, per cert, no s’hauria de 
dir «immersió lingüística», perquè si ets català no és immersió lingüística, és un siste-
ma monolingüe en la teva llengua–..., ens diran que tenen el reconeixement internacio-
nal, malgrat que no es fa enlloc del món. I, de fet, està prohibit per la Constitució del 
Canadà; aquest país que tant els agrada i que tant hi fan referència, doncs, resulta que 
prohibeix..., es guarda que es pugui fer la immersió lingüística com es fa aquí. I també 
és curiós que a França, que és un país on també està el català, no els dóna per aplicar la 
immersió lingüística; més aviat tot el contrari.

Llavors, mentre vostès continuen repetint mantres que no se sustenten enlloc, que no 
hi ha manera de demostrar-los perquè és que no són veritat, nosaltres estarem al costat 
de les famílies.

També m’agradaria dir-li al PP que penso que van desaprofitar la seva majoria abso-
luta per fer una reforma...

El president

Vagi acabant, si us plau.

Sonia Sierra Infante

...–sí– que realment fos positiva; que la LOMCE somiant..., que dóna per fet que hi 
ha comunitats autònomes que no la pensen complir, i que obliga igualment les famílies 
a haver-se de significar, i acaben patint assetjaments tan terribles com el que vam veure 
de les escoles de Balaguer i Mataró.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Sierra. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada 
senyora Esther Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Bé, a vegades es fa difícil intervenir, en aquests moments. Bé, nosaltres no repeti-
rem molts mantres dels que la senyora Sierra espera que repetim, però jo, molt breu-
ment, diré que, en fi, votarem en contra de tota la proposta.

Entenem que suposa un atac directe a un model d’immersió del qual ens sentim par-
tícips, que compartim, al qual donem suport; que, a més a més, pensem que és un mo-
del d’èxit, perquè garanteix, doncs, que al final de l’escolarització es parli perfectament 
català i castellà. I, per tant, no podem donar suport de cap manera a un punt, per exem-
ple, que planteja l’elecció directa de la llengua vehicular –perquè això vol dir, com deia, 
trencar aquest model–, que proposa oferir a centres sostinguts amb fons públics ense-
nyament bilingüe. I, per tant, doncs, no ho compartim. Ho votarem en contra.

També dir que també votarem en contra dels primers punts, perquè entenem que no 
correspon al Parlament, instar a acatar sentències, sinó que és el mateix sistema judicial 
el que ja ho preveu i el que ho ha de garantir.

Per tant, en fi, aquest és el nostre posicionament.

El president

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el diputat Marc Vidal, en nom de Cata-
lunya Sí que es Pot.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Dels autors de la La ley mordaza, ara estem veient Adalides 
de libertad; és francament emocionant, és genial. (Rialles.) En tot cas, nosaltres estem a 
favor dels drets individuals tant com vostè. La diferència –se suposa– és que nosaltres 
també estem a favor dels drets col·lectius; no sé si vostès ho estan o no. És una llàstima 
que facin servir el mateix argumentari quan estan parlant, per exemple, de la llei amb 
relació a la retolació dels comerços i tal, en què tenen justament la posició contrària, 
que és: «No, no, no. No complim la llei.»

Però, en fi, és igual. Com que vostè i jo aquest debat ja l’hem tingut tantes vegades 
en la legislatura anterior, no trauré tots els mantres que ha dit la senyora Sierra. Ja els ha 
tret ella; per tant, ja en tinc prou.

Per tant, hi votarem en contra, senzillament.
Gràcies.

El president

Molt bé. A continuació, té la paraula la diputada Pilar Castillejo, per part de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Pilar Castillejo Medina

Sí, gràcies. Nosaltres hi votarem en contra.

El president

Molt bé. Per part de Junts pel Sí, la diputada Teresa Vallverdú té la paraula. Endavant.

Teresa Vallverdú Albornà

Sí; gràcies, president. Jo també lamento no complir les expectatives d’algunes de les 
portaveus ni emetre mantres, perquè és que és un tema tan repetit que no esmerçaré més 
temps a tornar exposar arguments i evidències.

El que sí que diré, en aquest cas, és que la Generalitat defensa en seu judicial els 
seus interessos, i, per tant, esgota tots els recursos que l’ordenament jurídic posa al seu 
abast per exercir el seu dret de defensa, sense que això suposi cap incompliment de cap 
normativa. En aquest fet concret que s’exposa, en aquest cas concret, els particulars van 
demanar, com a mesura cautelar, l’execució provisional de la petició. Aquesta sol·licitud 
va ser desestimada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i aquest va ser el mo-
tiu pel qual no es va aplicar durant la tramitació del procediment.

Per una altra banda, també cal tornar a recordar que la LEC regula un sistema en el 
qual els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part 
del seu projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llen-
gües al centre. Per tant, són els centres els que fixen el seu projecte lingüístic, sense que 
el Departament d’Ensenyament pugui, de manera centralitzada, regular aquesta qüestió 
i definir percentatges, amb presències vehiculars concretes de català o de castellà.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. (María José García Cuevas demana per parlar.) Sí? Diputada, en-
davant.

María José García Cuevas

Sí, por contradicciones, aclaraciones, un par de cosas. Primero, aclararle al diputado 
Marc Vidal que jamás –jamás– hemos dicho que se incumpla el Código de consumo; 
siempre hemos dicho que es una ley injusta. Y a todos los ciudadanos que han venido 
a plantearnos el problema les hemos dicho: «Pague la multa, porque es una ley injusta 
pero vigente, posiblemente inconstitucional.» Desde el 2010 está puesto el recurso por 
el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, pero jamás hemos dicho que no se 
cumpla el Código de consumo. Y hemos instado a su modificación en el Parlamento de 
Cataluña ya dos veces, y usted estaba presente.

Y, luego, decirle a la diputada de Junts pel Sí que la primera sentencia del Tribunal 
Superior...

El president

Senyora...

María José García Cuevas

...de Justicia de Cataluña es la que se tenía que haber ejecutado. Es que las sentencias  
se recurren...

El president

Diputada, diputada...

María José García Cuevas

...pero se cumplen.
Gracias, presidente.

El president

No, li vull recordar que vostè no tenia torn; en tot cas, per al·lusions. Però no..., eh?, 
vostè no tenia torn perquè no hi havia esmenes, eh?

Bé, passem, doncs, a la votació. No s’ha demanat votació separada, entenc.
Per tant, vots a favor?
Sis, corresponents a Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Catorze. Catorze o 15? (Veus de fons.) Ah –perdó–, sí, 14, efectivament, correspo-

nents a la resta de grups parlamentaris.
Amb això acabem aquesta sessió.
I, si m’ho permeten, dues coses molt i molt breus. Una primera: la diputada Esther 

Niubó s’agafa uns merescuts dies de baixa. Li desitgem el millor (aplaudiments), que no 
ens enyori gens.

I la segona..., anava a dir que es quedin un moment els portaveus, però em sembla 
que no val la pena. A la propera comissió està prevista la presència de la consellera, i jo 
el que els voldria proposar és, atès que tenim bastantes PR pendents, si creguessin con-
venient posar-n’hi, per exemple, quatre, no dotze com avui –quatre... (Anna Simó i Cas-
telló demana per parlar.) Sí, Anna?

Anna Simó i Castelló
President, només li vull recordar, li vull fer avinent que el dia 19 a les sis de la tarda 

hi ha un acte protocol·lari organitzat pel Parlament de Catalunya en què es posa una pla-
ca al Saló de Sessions en commemoració d’un treballador, d’un diputat del Parlament de 
Catalunya que va s er afusellat, que va morir durant la Guerra Civil. Ho dic perquè crec 
que seria bo que poguéssim ser-hi el màxim de persones possible.

Llavors, jo el que demanaria és que es pogués acabar la comissió a les sis, és a dir, 
posar PR però que a les sis s’acabessin. No ho sé, és una proposició.

El president
Bé, pot ser una bona fórmula, i si en queda alguna pendent, doncs, en queda alguna 

de pendent, eh? D’acord? (Pausa.) Sí? Doncs, molt bé. Adéu-siau.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda.
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