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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR 
 

Per tal de revertir els processos de segregació escolar a Catalunya i així contribuir a 
reduir la segregació social, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a:  

1. Transacció amb l’esmena 1 de CSQP  

1. Pla de xoc per de-segregar, en un termini de 5 anys, les 101 escoles amb més 
del 50% de l’alumnat d’origen estranger, percentatge que no es correspon amb el 
del seu entorn immediat. 

Rebutjat:  60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP), 61 en contra (JxSí i 
diputat no adscrit) i 9 abstencions (PPC) 
 

2. Transacció amb l’esmena 2 de JxSí  

2. El Parlament valora positivament l'inici dels treballs del Govern per a la posada 
en marxa immediata de l’Observatori de l’Equitat com a instrument de consulta, 
excel.lència, d’anàlisi, recerca i informació, en equitat i igualtat d'oportunitats,  
que ha de contribuir a la planificació, millora i impuls dels programes contra la 
segregació escolar. que ara s’estan duent a terme a nivell local, però que estan 
mancats d’una visió global i unitària sobre tot el territori. Correspon a aquest 
organisme tècnic elaborar una estratègia rigorosa per augmentar el nivell del 
sistema educatiu, l’equitat educativa i reduir la segregació escolar, estratègia que 
ha de liderar el Departament amb el suport del màxim consens social, tot creant 
aquest Observatori sense demora per mitjà d'un decret. 

Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 25 
abstencions (Cs i diputat no adscrit) 

 

3. Transacció  amb l’esmena 2 de CSQP  

3. Recuperar i Actualitzar el mapa escolar (article 8.2 LEC-2009), incloent-hi els 
ensenyaments post-obligatoris, com a instrument de planificació de les places 
escolars i d’una zonificació equilibrada amb la participació dels municipis, de la 
comunitat educativa i les comissions de garanties. Elaborar previsions 
d’escolarització, a 5 i 10 anys vista, i decidir l’obertura de grups o línies en funció 
de l’escolarització equilibrada i prioritzant en la preinscripció la conservació de 
línies públiques en cas de tancament de grups per insuficiència d'alumnes. 

Aprovat: 60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 61 
abstencions (JxSí i diputat no adscrit) 
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4. Transacció amb l’esmena 3 de CSQP 
  
4. Promoció i potenciació de les OME (oficines de matriculació escolar) per a 
planificar i distribuir la demanda d’escolarització en el territori corresponent, 
oferir una informació acurada sobre els drets d’elecció de centre que tenen les 
famílies i la garantia de gratuïtat que tenen en l’accés a centres concertats i 
públics, a partir del proper procés de preinscripció. 

Aprovat: 121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 9 
en contra (PPC) 
 
5. Transacció amb l’esmena 4 de CSQP  
5. Combatre i fiscalitzar els fraus individuals en l’empadronament i els abusos de 
certes escoles concertades a l’hora d’evitar o dissuadir l’escolarització d’alumnes 
nouvinguts i/o amb baixes condicions sòcio-econòmiques i/o amb NEE. Fiscalitzar 
la xarxa concertada i pública en el compliment de la voluntarietat de les quotes i 
de les activitats i serveis complementaris, obrint expedient de retirada del concert 
als centres infractors. 

Rebutjat:  59 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 71 en contra (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) 
 
6. Impulsar polítiques d’innovació social i educativa en els 60 barris que acumulen 
major vulnerabilitat i necessitats socials, de forma coordinada amb els municipis i 
diferents programes inter-departamentals (Salut, Treball i Afers Socials, Cultura, 
Terrritori...) assajant noves experiències-pilot com els districtes educatius 
preferents en lloc d’individualitzar i etiquetar les escoles com a “centres d’alta 
complexitat”.    

Aprovat: 60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 70 abstencions (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) 
 
7. Transacció amb l’esmena 5 de CSQP  
7. Realitzar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial sobre els 
processos de segregació escolar, que inclogui la planificació de mesures per a 
revertir-los en un termini de 5 anys i adoptar les mesures escaients per tal de 
revertir-los. 

Aprovat: 60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 70 abstencions (JxSí, PPC i 
diputat no adscrit) 
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8. Realitzar un estudi sobre els principis i criteris, homologacions, processos, fases,  
implicacions i conseqüències que comportaria la inclusió de centres escolars 
concertats en la xarxa de titularitat pública, així com sobre un eventual procés 
posterior de supressió dels concerts educatius en aquells centres que no assolissin els 
esmentats principis i criteris, o que, assolint-los, no volguessin ser-hi inclosos. 
Rebutjat:  36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 94 en contra (JxSí, Cs, PPC i 
diputat no adscrit) 

 

 


