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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 (Tram. 

302-00115/12) 

 

Per tal d’assolir una política educativa compromesa amb la lluita contra la 

segregació escolar i contra la segregació social que aquesta contribueix a 

generar, 

 

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

1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament de 

línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 

una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en 

els centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de 

places en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places 

concertades. 

Rebutjat: 47 vots  favor (Cs, CatECP i CUP), 69 en contra (JxCat, ERC, PPC i el 
diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler) i 16 abstencions (PSC) 

 

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment de 

l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 

centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el 

termini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat 

privada perdrien el concert en el termini de 10 anys. 

Rebutjat: 13 vots a favor (CatECP, CUP i un diputat de JxCat) i 120 en 

contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

 

3. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos la proposta de 

modificació escaient de la LEC derivada del  compliment del punt 2 d’aquesta 

moció. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 121 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

 

4.  Pel que fa als concerts a escoles segregadores: 

  4.1. No renovar els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe. 

Aprovat:  90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, CatECP i CUP), 5 en contra 

(PPC i el diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler) i 36 
abstencions (Cs) 
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          4.2. No renovar els concerts a aquelles escoles que no assumeixen la 

corresponsabilització amb els objectius del servei públic d'educació i no admeten 

alumnat amb necessitats educatives específiques o amb alta complexitat social. 

Transacció entre l’esmena 1 de JxCAT, ERC i l’esmena 3 del PSC  

Aprovat:  127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC, CatECP i CUP), 1 en 

contra (el diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler) i 4 

abstencions (PPC) 

 

5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, 

sortides i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un 

mínim d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna. 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

6. Garantir pel curs 2019-2020 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l'admissió de 

l'alumnat i que estableixi la proporció màxima d'alumnes amb necessitats 

educatives específiques que pot tenir un centre d'una mateixa zona, l'oficina 

electrònica de preinscripció, la publicació de les quotes per part de totes les 

escoles, i el seu règim legal, i altres exigències de transparència com pot ser les 

vacants. 

Aprovat:  per unanimitat (133 vots a favor) 

 

7. Garantir distribució en els centres de la zona igualant el % d’alumnes amb 

necessitats socials i educatives especials, i per la diversitat d’orígen.  

Aprovat:  128 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 5 

abstencions (PPC i un diputat de JxCat) 

 

8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles 

concertades,  garantint que el seu no pagament no reverteixi en la pèrdua de 

drets i serveis educatius per a l’alumnat concernit, tal i com estableix la 

normativa vigent.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DE CIUTADANS  

Aprovat:  93 vots a favor (Cs, ERC, PSC, CatECP i CUP) 3 en contra (el 

diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, i dos diputats d’ERC) i 37 
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abstencions (JxCat i PPC) 

 

9. Limitar la matrícula viva  als centres d'alta complexitat, aquella que es fa 

durant el curs i que normalment afecta a aquesta tipologia de centres, per tal què 

no hi puguin quedar vacants. 

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

 

10. Garantir pel curs escolar 2019-2020: increment d’hores per desdoblaments i 

coordinacions entre professionals, increment de temps per a les tutories i atenció 

a les famílies, baixada generalitzada de ràtios, increment de plantilles per atendre 

l’increment d’alumnat i per l’escola inclusiva, cobertura de totes les substitucions 

de tots els professionals des del primer dia, disminució de l’hora lectiva pendent, 

recursos de coordinació, suport i formació vinculats als projectes de centres, 

estabilitat del personal interí i reducció de la temporalitat. 

Aprovat:  70 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC i un diputat 

d’ERC) i 63 en contra (JxCat i ERC) 

 

11. Garantir pels curs 2019-2020 que els centres educatius disposin dels recursos 

necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, per 

atendre adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les ràtios 

i ha de donar orientacions sobre els procediments i instruments per a l’atenció 

educativa de qualitat de tot l’alumnat. 

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

12. Seguir treballant en la línia de la coresponsabilitat amb les Administracions 

locals en el marc de les taules mixtes o reunions bilaterals per a treballar la 

programació de l’oferta de places escolars. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 7 DE JxCAT, ERC  

Aprovat:  per unanimitat (133 vots a favor) 

 

13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en funció 

de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la 

concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la 

qualitat, la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, garantint l'equitat 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

entre les escoles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un 

pla de formació del professorat, que abordi la interculturalitat, la diversitat de 

gènere i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta harmonització i atenció 

personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de necessitats socials i 

educatives especials. 

Esmena transaccional entre l’esmena 8 de JxCAT,ERC i l’esmena 2 del CatECP  

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

 

14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 

plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.  

Aprovat:  64 vots a favor (Cs, PSC, CatECP i CUP), 39 en contra (JxCat, 

PPC, el diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, i un diputat d’ERC) 

i 30 abstencions (ERC) 

 

 
 


