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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 

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

1. Impulsar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2023, una taula amb 

persones expertes de la comunitat educativa per analitzar els resultats de les 

proves de competències i proposar mesures per elevar els resultats d’èxit 

educatiu de Catalunya, amb equitat, i preveure un seguiment i acompanyament 

d’aquestes millores educatives. 

Aprovat: per 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i el 

diputat no adscrit) i 10 en contra (Vox) 

2. Incrementar les dotacions de professionals als centres educatius de tot el Servei 

d’Educació de Catalunya per reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu (NESE) el proper curs escolar, incorporant, 

concretament, un/a professional de la psicologia clínica per cada institut de 

secundària i un/a professional addicional pels centres educatius d’infantil i 

primària, prioritzant els de major complexitat. 

S’ACCEPTA ESMENA 1 DEL GP DE JXCAT 

Aprovat: per 81 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs, PPC i el diputat no 

adscrit), 33 en contra (ERC) i 15 abstencions (CUP i ECP) 

 

3. Incrementar el finançament de les escoles bressol públiques i de les llars d’infants 

d’iniciativa social per garantir el seu sosteniment (incloent el retorn del deute 

encara pendent) tenint en compte els estudis sobre el cost real de la plaça, 
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assegurant el finançament equitatiu de tots els infants d’I2 escolaritzats, i 

avançar cap a la universalització (creació de noves places públiques). Un cop 

assolida aquesta universalització de l’oferta pública, estendre la gratuïtat de 

l’etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura. 

 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 2 DEL GP DE JXCAT I ESMENA 1 DEL GP DE 

CIUTADANS 

Aprovat: per 81 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs, PPC i el diputat no adscrit) i 

48 abstencions (ERC, CUP i ECP) 

 

4. Crear una partida pel desplegament del Pacte contra la Segregació en el 

pressupost de 2023, dotada amb 100 milions d’euros, i destinar-la principalment 

a la millora de la dotació dels centres educatius del Servei d’Educació de 

Catalunya per reforçar el seu personal de suport a la complexitat, així com per 

l’alumnat de tots els cursos d’infantil, primària i secundària obligatòria amb 

necessitats específiques de suport educatiu, per garantir la seva escolarització i 

fomentar la seva continuïtat educativa. 

Aprovat: per 74 vots a favor (PSC-Units, JxCat, ECP,  PPC i el diputat no adscrit), 10 

en contra (Vox) i 45 abstencions (ERC, CUP i Cs) 

 

5. Convocar, de manera immediata, el Pacte per la Formació Professional i elaborar 

conjuntament amb les principals organitzacions patronals i sindicals, així com 

amb els agents del territori, una correcta prospecció de necessitats formatives, i 

planificar i orientar en base aquesta l’increment de l’oferta pública de places de 

FP el proper curs, ajustada a les necessitats formatives sectorials i del territori i 

també a la demanda de les persones aspirants. 

Aprovat: per 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP Cs, PPC i el 

diputat no adscrit) i 7 abstencions (CUP) 

 

6. Destinar els recursos necessaris a renovar o adquirir l’equipament, maquinària i 

tecnologia necessària per una FP moderna i de qualitat. 
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7. Incrementar el finançament dels ensenyaments artístics per garantir, 

concretament, el sosteniment de conservatoris, escoles de música, de dansa i 

d’art, així com l’accés de l’alumnat als ensenyaments artístics. 

8. Destinar els recursos necessaris per desenvolupar un pla d’equipaments 

educatius sostenibles a fi d’accelerar la modernització d’edificis i instal·lacions 

educatives, realitzar les construccions, reformes i ampliacions de centres 

educatius pendents i eliminar també els barracons estructurals. 

9. Pactar amb la comunitat educativa, els agents socials i el consell escolar de 

Catalunya la revisió de l’avançament del calendari escolar.  

S’ACCEPTA ESMENA 4 DEL GP DE JXCAT 

Aprovats:per unanimitat (129 vots a favor) 

 

 

 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta.  

Aprovat: 
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