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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 LA CUP SOBRE LES NECESSITATS DE L’ESCOLA 

PÚBLICA (tram. 302-00125/13).  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Obrir un diàleg i una negociació real amb el Comitè de Vaga, en el termini d’una 

setmana, en base a la Carta Sindical amb les propostes unitàries, on el govern 

es mostri realment disposat a atendre les propostes del decàleg i en 

calendaritzi la seva aplicació. 

Aprovat:   116 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 10 vots 

en contra (Vox)  i 5 abstencions (Cs)   

2. Cessar el Conseller d’educació perquè no ha estat capaç de dialogar i arribar a 

acords amb la comunitat educativa. 

Rebutjat: 33 vots a favor (Vox, CUP, ECP , Cs i PPC), 65 vots en contra (ERC, 

JxCat) i 33 abstencions (PSC-Units) 

 

3. Garantir l’aplicació de les reivindicacions del comité de vaga mitjançant 

l'aprovació  d’un fons econòmic extraordinari. 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP), 75 vots en contra (ERC, JxCat i Vox) i 

40 abstencions (PSC-Units, Cs i PPC) 

4. No aplicar la sentència del TSJC que obliga la vehicularitat de la llengua castellana i 

el seu ús en un mínim del 25% de l’ensenyament. 

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir i aplicar en 

tots els centres educatius la immersió lingüística, basada en el català com única 

llengua vehicular, el ple assoliment de la competència de tot l’alumnat en català, i en 

aranès a l’Aran, en castellà i en una tercera llengua, sense desigualtats entre centres 

escolars i amb plena responsabilitat de la Conselleria d’Educació en la seva aplicació, 

dotant els centres escolars de tots els recursos necessaris per tal d’assolir amb èxit 

aquest model. 

Aprovat: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 50 vots en contra (PSC-
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Units, Vox, Cs i PPC) 

 

El Parlament de Catalunya: 

 

6. Dona el seu suport a les propostes de la Carta Sindical del Comitè de Vaga de 

l’Educació: 

Rebutjat: 49 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP), 75 vots en contra (ERC, JxCat 

i Vox) i 7 abstencions (Cs i PPC) 

6.1. Assumir la responsabilitat del Departament d’educació en defensa de la 

immersió lingüística. 

Aprovat: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), i 50 vots en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC) 

6.2. Donar un període de transitorietat de tres anys als centres educatius per 

implementar els nous currículums, amb acompanyament per part del 

Departament d’Educació. 

ESMENA TRANSACCIONADA AMB ERC I JxCAT 

Aprovat: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 12 vots en contra (Vox i 

PPC) i 38 abstencions (PSC-Units i Cs) 

6.3. Garantir una FP pública i de qualitat ampliant-ne l'oferta als centres edu-

catius i dotant-la dels recursos necessaris per al seu desenvolupament. Garan-

tir, també, la integració del professorat tècnic de FP al cos de secundària d’acord 

amb la llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP i les conseqüències 

retributives que se’n derivin. 

ESMENA TRANSACCIONADA AMB ERC I JxCAT 

Aprovat: 129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 2 

abstencions (PPC) 

6.4. Revertir les retallades, garantint el retorn de les 18h lectives a secundària i 

23h a primària i 6 hores d’horari fix al centre que garanteixi temps per a 

reunions, coordinacions i preparació de projectes i activitats transversals.  

Rebutjat: 63 vots a favor (PSC-Units, CUP, Vox, ECP i Cs), 65 vots en contra 

(ERC i JxCat) i 2 abstencions (PPC) 

 

6.5. Suprimir el Decret de plantilles. 

Rebutjat: 26 vots a favor (Vox, CUP i ECP), 70 vots en contra (ERC, JxCat i Cs) i 

34 abstencions (PSC-Units i PPC) 

6.6  Suprimir l’ordre del calendari. 
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Rebutjat: 64 vots a favor (PSC-Units, CUP, Vox, ECP i Cs), 65 vots en contra 

(ERC i JxCat) i 2 abstencions (PPC) 

 

6.7. Estabilitzar el personal interí i laboral. 

Aprovat:   129 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 2 

abstencions (PPC)    

7. Reprova el Conseller d’Educació per la seva manca de resposta a les demandes de 

diàleg i negociació de la Comunitat Educativa, per la seva manca d’atenció a les seves 

propostes i per no garantir el model d’immersió lingüística. 

 Rebutjat: 24 vots a favor (Vox, CUP i Cs), 67 vots en contra (ERC, JxCat i 

PPC) i 40 abstencions (PSC-Units i ECP) 

 

 

 

http://www.parlament.cat/

