
CE 
Comissió d'Educació  
Parlament de Catalunya 

Sessió 32. Dimarts, 17 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la llibertat d'ensenyament. Tram. 250-01055/12. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 29; esme-
nes: BOPC 528, 125). 

2. Proposta de resolució sobre l'aturada del tancament de l'Escola Montigalà, 
de Badalona, i la construcció del nou edifici. Tram. 250-01102/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 501, 22; esme-
nes: BOPC 541, 25). 

3. Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a les escoles 
Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la construcció de l'edifici que 
ha de substituir els mòduls de l'Escola Balandrau. Tram. 250-01145/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 516, 14; esme-
nes: BOPC 561, 8). 

4. Proposta de resolució sobre l'impuls de bancs de l'amistat als centres edu-
catius. Tram. 250-01149/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 516, 19; esmenes: BOPC 561, 9). 

5. Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les línies 
de P3 a Girona. Tram. 250-01150/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 516, 20; esmenes: BOPC 561, 9). 

6. Proposta de resolució sobre la condemna de l'adoctrinament i de la creació 
de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius i sobre la defen-
sa dels drets dels menors que pateixen assetjament i discriminació. Tram. 
250-01153/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 529, 
24; esmenes: BOPC 561, 10). 

7. Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Carme Guasch i 
Darné, de Figueres. Tram. 250-01177/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 541, 26; esmenes: BOPC 619, 8). 
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8. Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona. 
Tram. 250-01180/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 541, 29; esmenes: BOPC 619, 9). 

9. Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Escola Portitxol, de Torroella 
de Montgrí. Tram. 250-01181/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 541, 30; esmenes: BOPC 619, 9). 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la llibertat d'ensenyament 

250-01055/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 52020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat, 
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la lliber-
tat d'ensenyament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Edu-
cació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Els pares són els primers responsables de l'educació de llurs fills. Aquest 
paper no pot ser substituït ni condicionat pels poders públics, ans al contrari, 
els pares han de tenir la garantia de què els poders públics els protegeix i 
garanteix llurs drets. 

La Constitució Espanyola de 1978 estableix com a dret fonamental tant el 
dret a l'educació com la llibertat d'ensenyament, responent a la voluntat de 
què ambdós drets es trobessin en un pla d'igualtat i fonamental, i així ho han 
recollit les diferents reformes educatives al llarg del anys. 

La mateixa declaració universal dels Drets Humans en el seu art. 26.3 esta-
bleix que «els pares tindran el dret preferent a escollir el tipus d'educació que 
haurà de donar-se als seus fills». 

També a la Llei 12/2009 d'educació de Catalunya recull implícita i explíci-
tament aquest dret quan al seu article 2, on es descriuen els principis rectors 
del sistema educatiu, aposta pel respecte als drets i deures que deriven de la 
Constitució, l'Estatut i la resta de legislació vigent i també pel respecte a la 
llibertat d'ensenyament i a la llibertat d'elecció entre centres públics o centres 
altres que els creats pels poders públics. 

Tanmateix, el darrer projecte de llei del Govern d'Espanya per a la reforma 
educativa qüestiona aquest pacte educatiu a l'intentar limitar les llibertats 
educatives reconegudes a la Constitució, a l'Estatut i a les legislacions vi-
gents. 

Les recents manifestacions de la Ministra d'Educació que a pesar, de l'abun-
dant normativa i jurisprudència, han generat una gran alarma social per quan 
qüestiona que els pares puguin escollir la educació dels fills, dret que es ma-
terialitza quan les famílies escullen un centre educatiu i no altre. 
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Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

1. El Parlament de Catalunya ratifica el compromís adquirit a la Constitució, 
a l'Estatut i a les lleis vigents en relació al dret d'educació i a la llibertat d'en-
senyament. 

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

a) Garantir que els pares, com a primers responsables de l'educació de llurs 
fills, puguin escollir el tipus d'educació i el centre educatiu on escolaritzar 
llurs fills. 

b) Defensar la xarxa de centres concertats com a garants de la existència 
d'una oferta plural complementaria a la xarxa pública assegurant la igualtat 
de oportunitats en l'exercici d'aquest dret. 

c) Promoure i recolzar l'autonomia organitzativa i pedagògica dels centres 
respectant llur caràcter propi, per desenvolupar projectes educatius de quali-
tat que puguin respondre a les inquietuds i prioritats de les famílies amb 
l'objectiu que aquestes puguin escollir amb tota llibertat. 

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, Daniel 
Serrano Coronado, diputats, SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 53417; 55439 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 29.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53417) 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar (1) 
D'addició a la lletra a del punt 2 

a) Garantir que els pares, com a primers responsables de l'educació de llurs 
fills, puguin escollir el tipus d'educació i el centre educatiu on escolaritzar 
llurs fills, sempre en el marc de la planificació educativa. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar (2) 
De modificació de la lletra b del punt 2 

b) Reconèixer la tasca educativa i social que realitzen els centres educatius 
de titularitat privada que comparteixen els objectius del servei públic d'edu-
cació, escolaritzant alumnat amb NEE i d'entorns econòmics desafavorits, 
que compleixen amb el pacte contra la segregació i que no segreguen per 
sexes i que realitzen la seva tasca de manera corresponsable i assegurant la 
igualtat de oportunitats en l'exercici d'aquest dret. 
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Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar (3) 
De modificació de la lletra c del punt 2 

c) Promoure i recolzar l'autonomia organitzativa i pedagògica dels centres 
respectant llur caràcter propi, per desenvolupar projectes educatius de quali-
tat que puguin respondre a les inquietuds i prioritats de les famílies, sempre 
d'acord amb la planificació educativa. 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 55439) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació 

2. a) Garantir que els pares, com a primers responsables de l'educació de 
llurs fills, puguin escollir el tipus d'educació en el marc de l'oferta educativa 
i els principis generals de la LEC. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De supressió i addició  

b) Defensar la xarxa de centres concertats com a garants de la existència 
d'una oferta plural complementaria a la xarxa pública assegurant la igualtat 
de oportunitats en l'exercici d'aquest dret, d'acord amb l'establert en el títol 
IV del Servei d'Educació de Catalunya de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'aturada del tancament de l'Es-
cola Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici 

250-01102/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 54080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Esther 
Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per aturar el tancament de 
l'escola Montigalà i la construcció d'un nou centre educatiu a Badalona, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Educació, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

L'escola Montigalà de Badalona s'ubica al barri de Montigalà on conflueixen 
una gran zona comercial i edificis d'habitatges construïts amb motiu dels 
JJOO de Barcelona'92. Al llarg dels anys s'han anat construint serveis i equi-
paments per al barri, entre ells la construcció de l'escola en una edificació 
provisional. 

L'escola Montigalà va començar a caminar el curs 2009-2010 responent a la 
necessitat d'escolarització del barri, fins esdevenir avui dia una escola com-
pleta d'una línia, amb tres cursos d'educació infantil i sis cursos d'educació 
primària. 

L'edificació provisional ha acabat sent definitiva. Fa tres anys que van sortir 
els primers alumnes de sisè de l'escola Montigalà havent fet tota la seva es-
colarització en barracons. Les promeses de construcció d'un nou edifici defi-
nitiu i la inclusió en els Pressupostos de la Generalitat d'una partida econò-
mica per a la seva construcció o la seva licitació, no han reeixit en els darrers 
deu anys. Tant és així, que els terrenys destinats al nou equipament van ser 
convertits en un aparcament públic a l'aire lliure, tot i l'oposició dels veïns i 
veïnes. 

Les famílies dels alumnes de l'escola Montigalà van rebre la visita de l'Ho-
norable Conseller d'Educació, Josep Bargalló, sense que poguessin concretar 
un calendari d'obres de la nova escola. A la vegada, el Conseller va anunciar 
el mes de juliol de 2019 l'eliminació de 700 barracons per a la construcció de 
nous edificis educatius. 

A dia d'avui, la construcció de la nova escola Montigalà continua sense ca-
lendaritzar. Una escola amb un projecte educatiu d'excel·lència, amb una 
comunitat educativa activa, implicada, i molt vinculada al territori. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Aprovar, en un termini màxim d'un mes, un calendari d'obres per a la 
construcció del nou edifici de l'escola Montigalà. 

2. Paralitzar de forma immediata qualsevol proposta de tancament de l'actual 
escola Montigalà fins que sigui absolutament necessari per a l'inici imminent 
de les obres de la nova escola. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Ci-
doncha, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58124 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.02.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 58124) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació  

1. Aprovar, conjuntament amb l'Ajuntament de Badalona, la ubicació defini-
tiva de l'escola Montigalà garantint la continuïtat del seu projecte educatiu. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De supressió 

2. Paralitzar de forma immediata qualsevol proposta de tancament de l'actual 
escola Montigalà fins que sigui absolutament necessari per a l'inici imminent 
de les obres de la nova escola. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de 
P3 a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Gi-
rona, i la construcció de l'edifici que ha de substituir els 
mòduls de l'Escola Balandrau 

250-01145/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 55658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Marc Parés Franzi, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el manteniment de les actuals línies de P3 a les escoles Ba-
landrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona i a la construcció de l'edifici 
que substitueixi als mòduls de l'Escola Balandrau, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d'Educació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Des de l'AFA de l'Escola Balandrau es va iniciar una campanya contra el tan-
cament de línies de P3 a la ciutat de Girona i, concretament, en el cas de la 
pròpia escola que disposa d'una sola línia i el seu tancament significaria, de 
facto, el desmantellament de l'Escola Balandrau, inscrita en el projecte Escola 
Nova 21, per la comunicació informal que s'havia fet al centre escolar. 

Les mobilitzacions es varen iniciar arran d'una comunicació informal, que va 
fer-se pública el 20 de desembre de 2019 a la premsa, i que es va veure con-
firmada pel propi director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, a la prem-
sa local el 21 de desembre del 2019, qui «va a acceptar la intenció de tancar 
línies de P3 a les Escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata. I que, a 
més, en el cas de l'Escola Balandrau, aquesta decisió podria suposar una 
estratègia dilatada en el temps de desaparició del centre. Fonalleras argu-
mentava que aquesta planificació venia motivada per un descens demogràfic 
a la ciutat.» 

En aquest sentit, el passat 23 de desembre, es va celebrar i aprovar en as-
semblea oberta el manifest que portava aconseguits més de 4.000 signatures 
a 6 de gener del 2020. Aquest manifest denunciava la intenció, del Departa-
ment d'Educació de la Generalitat d'eliminar oferta pública de places de P3 a 
la ciutat de Girona, sense base real. Com a base d'aquesta afirmació fem 
referència al recent informe «Zones Escolars a Girona: Un debat sobre pro-
ximitat, capacitat d'elecció i segregació social», elaborat pels professors de 
la Universitat de Girona: Quim Brugué, Salvador Martí i Francesc Xavier 
Pueyo, i encarregat pel Consell Municipal d'Educació de Girona que planteja 
dades socio-demogràfiques que demostren algunes zones la densitat de po-
blació s'ha duplicat en els darrers anys. Tanmateix, es denunciava la pràctica 
del Departament de presa de decisions de forma unilateral, no argumentades 
ni contrastades. 
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Dimarts 7 de gener, a la tarda, el director de l'Escola Balandrau va comuni-
car a l'AFA de l'escola que li havien comunicat oficialment que el curs vi-
nent 2020-2021 l'escola tindria P3. Aquesta notícia positiva i que responia a 
les exigències de les famílies, la comunitat educativa i la xarxa associativa 
gironina en general, va ser celebrada per l'AFA de la Balandrau, però va fer 
evident que no resol ni el futur a mig i llarg termini de l'Escola Balandrau ni 
la de l'escola pública en general a la ciutat de Girona. 

En aquest sentit, és necessari una planificació del Departament que garantei-
xi els drets de les famílies i la ciutadania a Girona, i al conjunt del territori de 
Catalunya, tot respectant la seva veu en les variacions substancials, així com 
un compromís amb la qualitat educativa aprofitant l'oportunitat d'abaixar les 
ràtios, actualment excessives arran de l'empitjorament en èpoques de crisi i 
retallades. 

Durant els passats cursos, malgrat la disminució de la natalitat, la demanda 
de places educatives públiques de les famílies ha superat a l'ofertada pel 
Departament a Girona, i aquesta escletxa va incrementant-se any darrere 
any, per això demanem la necessitat d'arribar a una oferta de places amb 
igualtat de condicions per a totes les escoles i que la reducció de places es 
faci després de la demanda en ferm de les famílies. 

Tanmateix, creiem imprescindible que des del Departament d'Educació s'o-
fereixin dues línies de P3 a les escoles Montfalgars y Marta Mata, així com 
que es consolidi la única línia de P3 de l'Escola Balandrau, amb una adequa-
ció de la ràtio, si s'escau, que garanteixi la continuïtat dels projectes educa-
tius de la ciutat. 

No hem d'oblidar a més, que la instal·lació de mòduls de l'Escola Balandrau 
ha d'acabar amb la construcció de la nova i definitiva escola, en els terrenys 
on hauria d'anar l'escola i que segueixen com a equipament municipal, o en 
un nou emplaçament en funció de les necessitats demogràfiques i de creixe-
ment. Al respecte, demanem l'aprovació del projecte de l'edifici definitiu de 
l'escola Balandrau. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Garantir durant el període de preinscripció l'oferta de les línies de P3 a 
cadascuna de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona, no 
només per al curs 2020-2021, sinó en el mig i llarg termini. 

2) L'aprovació del projecte de l'edifici definitiu de l'escola Balandrau, amb 
un projecte d'execució públic. 

3) Que en el cas de confirmar-se la baixa de la natalitat a la ciutat, enlloc de 
reduir l'oferta de places d'educació pública es procedeixi a la baixada de la 
ràtio alumne-personal docent. 

4) Crear una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes les esco-
les de la ciutat i que la reducció de places es faci després de la demanda en 
ferm de les famílies. 
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5) I en el cas que alguna d'aquestes línies de P3 no s'acabi omplint, el Depar-
tament d'Educació obrirà un procés de diàleg amb l'Ajuntament de Girona i les 
comunitats educatives afectades amb l'objectiu de garantir la millor solució. 

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60288) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació i addició  

1) Garantir durant el període de preinscripció l'oferta de places de P3 a ca-
dascuna de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona, no 
només per al crus 2020-2021, sinó en el mig i llarg termini, d'acord amb els 
criteris establerts al Pacte contra la segregació. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

2) L'aprovació de la ubicació definitiva de l'escola Balandrau, tan bon punt 
l'ajuntament posi a disposició un solar i d'acord amb les necessitats d'esco-
larització de la zona. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació 

4) Crear una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes les esco-
les de la ciutat i que la reducció de places garanteixi una escolarització equi-
librada. 

 
  



Dossier CE 32 
17 de novembre de 2020 

11 

 

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'impuls de bancs de l'amistat als 
centres educatius 

250-01149/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción para impulsar «bancos de la amistad» en todos los centros educativos de 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d'Educació, con el si-
guiente texto:  

Exposición de motivos 

El acoso escolar es una de las preocupaciones más graves que afectan a los 
menores y a sus familares en edad escolar. Concretamente en España, uno de 
cada cinco niños escolarizados son víctimas de acoso escolar, el 15% no se 
atreve a contarlo a profesores o familiares. Son datos de la asociación No Al 
Acoso Escolar (NACE). 

A menudo, con el objetivo de luchar contra esta lacra surgen iniciativas que 
ayudan y aportan medidas que permiten conscienciar y ayudar contra el aco-
so este es el caso de una propuesta que tuvo una menor del estado de Florida 
que se ha ido haciendo viral extendiéndose por muchas ciudades de todo el 
mundo, y que ha llegado a nuestro país, España, como un medio muy simple 
pero efectivo y original dentro de los centros educativos para hacer frente al 
acoso escolar y a sus consecuencias como puede ser el rechazo, la soledad y 
el miedo a contar esa situación. 

La característica de estos «bancos de la amistad» es que son decorados por 
los propios niños y niñas con ayuda de las madres, padres y los profesores 
con un diseño reconocible y amable, generalmente pintados con llamativos 
colores y palabras que llamen a la concordia y generen empatía situados en 
importantes zonas de paso de los centros educativos. Son espacios para fo-
mentar el valor de la amistad y una oportunidad para compartir experiencias, 
emociones e ideas, se trata de un espacio de cultivo de la amistad donde sea 
posible el apoyo, la ternura, la solidaridad, el respeto, el reencuentro con uno 
mismo o con todos aquellos sentimientos que hacen la vida más cordial y sin 
dis-criminaciones de ningún tipo. 

En definitiva, estos «bancos de la amistad» son una forma sencilla, extraordi-
naria y maravillosa ideada por niños y niñas para fomentar la inclusión y la 
amistad. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Instar al Departament d'Educació a impulsar en todos los centros educati-
vos de Cataluña la instalación de «bancos de la amistad». 

2. Elaborar un manual de trabajo para que la comunidad educativa pueda 
compartir y explicar con sencillez que los «bancos de la amistad» son un 
espacio de convivencia y aprendizaje donde compartir valores positivos, 
fomentar la amistad, el respeto y desarrollar la empatía. 

3. Impulsar que el próximo 15 de abril de 2020, Día del Niño, fecha que se 
consagra a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo, sea 
el día idóneo para que el mayor número de centros escolares de Cataluña que 
quieran sumarse ha esta iniciativa. 

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60289) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació 

1. Instar al Departament d'Educació a donar a conèixer a tots els centres 
educatius de Catalunya iniciatives com els «bancs de l'amistat». 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

2. Incorporar recursos formatius per fomentar la convivència en clau positi-
va, per tal que la comunitat educativa pugui compartir i explicar de forma 
simple que els «bancs de l'amistat» són un espai de convivència i aprenen-
tatge on compartir valors positius, fomentar l'amistat, el respecte i desenvo-
lupar l'empatia. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació 

3. Organitzar, en el marc del Dia Internacional contra l'Assetjament Esco-
lar, 2 de maig, actes de difusió per donar a conèixer la iniciativa del banc de 
l'amistat. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat 
de les línies de P3 a Girona 

250-01150/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción garantizando la continuidad de las líneas de P3 en el municipio de Gi-
rona, para que sea sustanciada ante la Comissió d'Educació, con el siguiente 
texto:  

Exposición de motivos 

Los cierres de líneas por parte del Departament d'Educació está afectando 
gravemente a muchos municipios catalanes con la excusa de la baja natali-
dad, concretamente en el municipio de Girona tenemos varios ejemplos, 
como la Escola Balandrau, un centro de educación infantil y primaria que 
abrió sus puertas en el barrio de Taiala. Justamente ahora hará nueve años 
que el centro dispone de un proyecto educativo singular que forma parte del 
programa de innovación Escola Nova 21, tambiénn este año finalizará la 
primera promoción de alumnos que realizó la escolarización completa en el 
centro educativo, siendo un centro con gran actividad y necesario para el 
barrio. 

Por ello la Asociación de Padres y Madres llevan tiempo movilizándose y 
alertando que el Departament d'Educació ya ha amenazado en varias ocasio-
nes con el cierre de la única línea de P3 con la que cuenta el centro siempre 
con el mismo argumento recurrente del descenso demográfico. Las familias 
alarmadas por las intenciones del Departament d'Educació están llevando a 
cabo acciones para garantizar la continuidad la línia. 

El posible cierre de la línea de P3 de la Escola Balandrau no es el único que 
se puede producir para el próximo curso en Girona, sino que también existe 
información que apunta a una posible aplicación de medidas similares en la 
Escola Marta Mata y la Escola Montfalgars. 

Igualmente, la Escola Josep Dalmau i Carles, la Escola Font de la Pólvora o 
la Escola Cassià Costal se han visto afectadas por las políticas de cierre de 
líneas de P3 emprendidas por el Govern de la Generalitat. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Garantizar todas las líneas actuales de P3 del municipio de Girona, y en 
particular, en los centros educativos Escola Balandrau, Escola Marta Mata y 
Escola Montfalgars. 
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2. Recuperar las líneas de P3 de los centros de educación infantil y primaria 
Escola Josep Dalmau Carles, Escola Font de la Pólvora, i l'Escola Cassià 
Costal. 

3. Destinar los recursos presupuestarios y personales necesarios para mejorar 
las condiciones de los centros educativos de la ciudad de Girona para mante-
ner y mejorar todas las líneas de P3 actuales. 

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60290 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60290) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació i supressió  

1. Garantir totes les línies actuals de P3 de la ciutat de Girona i, en particu-
lar, als centres educatius Escola Balandrau, Escola Marta Mata i Escola 
Montfalgars. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació i supressió  

2. Recuperar el grup de P3 de los centros de educación infantil y primaria 
Escola Josep Dalmau Carles, Escola Font de la Pólvora, i l'Escola Cassià 
Costal. 
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la condemna de l'adoctrinament i 
de la creació de llistes negres ideològiques en diversos cen-
tres educatius i sobre la defensa dels drets dels menors que 
pateixen assetjament i discriminació 

250-01153/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 56147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción para condenar el adoctrinamiento, la creación de listas negras ideológi-
cas en varios centros educativos de la Generalitat y en defensa de los dere-
chos de los menores y sus familias que sufren acoso y discriminación, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d'Educació, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Durante el mes de noviembre del 2019 a los alumnos de 3º 4º de ESO del 
Instituto El Morell se obligó por parte del profesorado a responder por escri-
to a una encuesta en la que se formulaban preguntas de contenido ideológico 
y políticcomo, por ejemplo, «si el alumno se identificaba con el movimiento 
independentista», o «hasta qué punto te sientes independentista». 

La encuesta con el título «Aculturació i Aculturació lingüística dels descens 
de migrants. Reptes i potencialitats per a l'aprenentatge lingüístic i la inclu-
sió lingüística i socioeducativa», consta de una primera hoja en la que se 
indicaba que la participación en el estudio era voluntaria, pero la realidad es 
que, a la práctica, esto no ha sido así y los alumnos fueron obligados a con-
testar a la encuesta. Además, debían de rellenar poniendo su nombre y ape-
llidos el documento anexo grapado al cuerpo de la encuesta. Esto significa 
que los datos personales de los menores y los de sus progenitores quedaban 
ligados a una serie de datos completamente personales como son el lugar de 
nacimiento y profesión o trabajo de los padres. 

Por lo que respecta al contenido de la encuesta, se les pregunta a los menores 
con frases y afirmaciones claramente intencionadas políticamente y con tér-
minos propios del nacionalismo independentista, como por ejemplo, «en qué 
grado se siente los menores más próximos a la independencia o no» y reali-
zando diferencias entre Cataluña y España como si se tratase de dos realida-
des diferentes. 

Ante la negativa de algunos alumnos de realizar una encuesta tan claramente 
politizada, parte del profesorado les habría indicado que al formulario y que 
era obligatorio y que en caso contrario serían castigados sin salir al patio. 

Estas conductas de los responsables de los centros educativos que han permi-
tido estas encuestas, han vulnerado los derechos de los menores y la norma-
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tiva básica en materia de protección de datos personales de los menores y de 
sus progenitores que han visto vulnerados principios básicos de neutralidad 
en las varias aulas catalanas. 

Dado que no ha existido información previa ni el consentimiento previo y 
obligatorio de los progenitores, cuarenta familias y han decidido proteger a 
sus hijos, reclamando explicaciones y actuaciones concretas a las adminis-
traciones públicas educativas que, por sí misma y de oficio, tendrían que ser 
las primeras interesadas en esclarecer los hechos y las pruebas presentadas 
por los progenitores y llevar a cabo las medidas oportunas para garantizar la 
neutralidad en las aulas catalanas. 

Estos injustificables hechos vulneran los principios y derechos fundamenta-
les más esenciales que reconoce y garantiza la Constitución Española. Así, 
por ejemplo, se habrían visto gravemente vulnerados el derecho al libre 
desarrollo de los menores, con exclusión de cualquier tipo de proselitismo o 
adoctrinamiento o el derecho fundamental a la no discriminación o derecho a 
la igualdad e, incluso, el derecho fundamental a la privacidad. En este senti-
do, la normativa no ya constitucional sino comunitaria prohíbe con carácter 
absoluto que se puedan recabar datos personales que revelen opiniones o 
convicciones políticas (vid. Art. 9 Ley Orgánica de Protección de Datos y 
art.9 de Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En este sentido, no puede ser más claro el artículo 9 de la LOPD, a fin de 
evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no 
bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad 
principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación 
sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Por todo ello, es intolerable que las máximas autoridades autonómicas esco-
lares no solamente permitan, sino que fomenten actuaciones vulneradoras de 
derechos y libertades fundamentales de menores, contraventoras no solamen-
te de la Constitución Española sino de los principios y valores que España 
comparte con los Estados Miembros de la Unión Europea.  

Cuarenta familias catalanas se han visto obligadas a instar al amparo del 
Defensor del Pueblo debido a la vulneración de los derechos que sufren mu-
chos menores en las aulas de centros educativos de Cataluña. 

Finalmente, hemos sabido que dicha encuesta ideológica se ha llevado a 
cabo en otros institutos públicos de diferentes municipios concretamente el 
IES Eduard Fontserè (L'Hospitalet de Llobregat), IES Numància y IES Terra 
Roja, (Santa Coloma de Gramenet), IES Intermunicipal del Penedès (Sant 
Sadurní d'Anoia), IES Pablo Picasso y IES El Cairat (Esparreguera), IES 
Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú, IES Ermets Senda (Gerona) y IES Institut 
Ciutat de Balaguer (Balaguer). 
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Por todo ello, ante la gravedad de los hechos ocurridos y la vulneración de 
los derechos de los menores, falta de neutralidad y el desamparo que sufren 
un gran número de menores dentro de algunas escuelas catalanas, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans presentamos la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Que se lleven a cabo las medidas y diligencias de investigación por parte 
del Departament d'Educació para el esclarecimiento de los hechos denuncia-
dos por más de 40 familias con el objetivo de depurar las irregularidades 
administrativas que se deriven de los hechos y se proceda en su caso a la 
apertura de los correspondientes expedientes sancionadores de los responsa-
bles tanto de Serveis Territorials como del Departament d'Educació. 

2. Condenar la vulneración de los derechos de los alumnos según los artícu-
los 16 y 18 de la Constitución, y el incumplimiento predeterminado normati-
va de protección de datos que debe cumplir los responsables de los centros 
educativos en las aulas catalanas. 

Parlamento, 16 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Maialen Fernández 
Cabezas, diputadas, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60291) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació 

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt 

Que es duguin a terme les mesures i diligències d'investigació per part del 
Departament d'Educació per a l'esclariment dels fets denunciats per més de 
40 famílies amb l'objectiu d'esclarir possibles irregularitats administratives 
que es deriven dels fets. 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Carme 
Guasch i Darné, de Figueres 

250-01177/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 57413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
167 y 168 del Reglament del Parlament, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre la construcción de l'Escola Carme Guasch i Darné a Figueres, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d'Educació, con el texto siguiente:  

Exposición de motivos 

La escuela Carme Guasch i Darné de infantil y primaria abrió sus puertas en el 
año 2006 en una ubicación provisional y hasta el día de hoy ha realizado toda 
su actividad lectiva en barracones a la espera de que la Generalitat de Cataluña 
construya un edificio definitivo donde albergar todas las instalaciones. 

La escuela Carme Guasch inició su actividad con dos grupos de P3 y cuatro 
profesores, actualmente es un centro de dos líneas de P3 a 6º de primaria. La 
comunidad educativa está formada por 453 alumnos de infantil y primaria, un 
equipo de 28 docentes y una AMPA muy implicada en el proyecto educativo. 

La escuela ya suma 14 años haciendo clases en barracones. Tanto el profeso-
rado como las familias, especialmente durante los últimos 4 años, han 
reivindicado insistentemente la necesidad de abandonar los barracones y 
trasladarse a un nuevo edificio definitivo. 

El pasado 15 de noviembre el Departament de Justícia formalizó el traspaso 
del antiguo centro penitenciario de Figueres al Departament d'Educació para 
la construcción de la nueva escuela Carme Guasch i Darné, un requisito in-
dispensable para poder ubicar el nuevo centro educativo. La construcción de 
la escuela se debía realizar en los terrenos adyacentes al antiguo centro peni-
tenciario cerrado en el año 2010, a lo que se sumarían otros usos que se da-
rían al antiguo recinto que permitirían dinamizar toda el área residencial 
suponiendo una notable mejora del espacio urbano y de la calidad de vida de 
los vecinos del barrio. Un cambio de criterio arbitrario de la sección local de 
ERC con su llegada al gobierno municipal, respecto a la posición que siem-
pre había mantenido de impulsar el centro en la antigua prisión, ha bloquea-
do la construcción del nuevo centro educativo que ahora, además de no con-
tar con proyecto por parte del Departament, tampoco tiene cedidos los 
terrenos donde se debe construir. 

El Ayuntamiento de Figueres debe además asumir la redacción del proyecto, 
que tiene un coste de 325.000 euros, pero debe ser el Departament d'Educa-
ció quien pilote, impulse y ejecute este proceso. 

A pesar de los reiterados anuncios tanto por parte del Ayuntamiento como de 
la Generalitat, la realidad es que todavía no existe ni un compromiso ni un 
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calendario firme y concreto sobre la construcción de este esperado y necesa-
rio equipamiento educativo en la ciudad de Figueres, además que las deci-
siones del nuevo gobierno municipal de ERC-PSC solo han conseguido que 
se deba volver al punto de partida bloqueando y retrasando encontrar solu-
ciones y conseguir que el nuevo centro se haga una realidad. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los de-
partamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de la escuela Carme 
Guasch i Darné y el Ayuntamiento de Figueres con el objetivo de determinar 
el terreno donde debe construirse la nueva escuela y realizar todos los trámi-
tes necesarios para la cesión del terreno al Departament d'Educació. 

2. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los de-
partamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de la escuela Carme 
Guasch i Darné y el Ayuntamiento de Figueres con el objetivo de tener re-
dactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de segu-
ridad y salud y cualquier otro estudio que sea necesario antes de finalizar el 
año 2020. 

3. Incluir el proyecto de la escuela Carme Guasch i Darné, de Figueres (Alt 
Empordà) en el Plan de Infraestructuras Educativas. 

4. Incluir una partida en el presupuesto de 2020 para la construcción de la 
escuela Carme Guasch i Darné. 

5. Asegurar la puesta en funcionamiento del centro escolar para el inicio del 
curso 2021-2022. 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 66063) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació  

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els depar-
taments de la Generalitat implicats en el projecte de l'escola Carme Guasch i 
Darné i l'Ajuntament de Figueres amb l'objectiu de tenir redactat l'avantpro-
jecte, el projecte bàsic i executiu, l'estudi de seguretat i salut i qualsevol altre 
estudi que sigui necessari tan bon punt es disposi d'un solar adequat i hi 
hagi acord de Govern per a la seva construcció. 



Dossier CE 32 
17 de novembre de 2020 

20 

 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació  

4. Incloure una partida als propers pressupostos per a la construcció de l'es-
cola Carme Guasch i Darné. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació  

5. Treballar per poder posar l'escola en funcionament tan aviat com sigui 
possible un cop formalitzat el conveni de col·laboració per a la construcció 
del centre escolar. 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a 
Girona 

250-01180/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 57587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel 
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tancament de les 
línies de P3 a la ciutat de Girona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d'Educació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Des de fa dos cursos la baixada de la natalitat a la ciutat de Girona comença 
a reflectir-se a la matrícula de P3. La pujada de natalitat que va haver-hi 
durant molts anys a la ciutat no va comportar un augment de línies de P3, 
sinó que la Generalitat va optar per pujar les ràtios a les aules de primària i 
secundària. Actualment, amb aquest descens de la natalitat, és un bon mo-
ment perquè la Generalitat disminueixi la ràtio base a les escoles públiques 
de la ciutat per tal de garantir una millora en la qualitat de l'educació pública. 

Però, en lloc d'aquesta aposta per la millora de la qualitat educativa, el De-
partament d'Educació ha optat per reduir línies, que en alguns casos compor-
taran el tancament d'escoles a mig termini. 

A la ciutat de Girona hi ha cinc escoles, Dalmau Carles, Font de la Pólvora, 
Balnadrau, Marta Mata i Montfalgars, que han estat avisades de què tenen la 
possibilitat de perdre línies, que comportarà la pèrdua de plantilles, projectes 
i recursos. 

El Govern de la Generalitat no ha informat al Consell Municipal d'Educació 
(CEM) de la seva intenció de tancar diferents línies de P3 a la ciutat de Gi-
rona. A la manca de planificació educativa, s'ha de sumar la falta de consens 
amb un Consell que està treballant molt activament per evitar la segregació 
escolar a la ciutat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Mantenir l'oferta pública actual de P3 als centres escolars de la ciutat de 
Girona, per millorar la qualitat educativa i garantir l'equitat entre els dife-
rents centres escolars de Girona. 

2. Garantir la ràtio 20-25 a les classes per tal de garantir la qualitat de l'edu-
cació. 
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3. Elaborar una planificació escolar a la ciutat de Girona, consensuada amb 
la comunitat educativa i l'Ajuntament, abans del proper curs escolar per defi-
nir les línies, les ubicacions i construccions escolars. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera 
Batalla, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66064 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 66064) 

Esmena 1 
GP Republicà (1) 
De modificació i addició 

1. Garantir l'oferta de places públiques de P3 als centres escolars de la ciutat 
de Girona, per millorar la qualitat educativa i garantir l'equitat entre els dife-
rents centres escolars de Girona d'acord amb els criteris establerts en el 
marc del Pacte contra la segregació. 
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Escola Portitxol, 
de Torroella de Montgrí 

250-01181/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 57790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción para impulsar la ampliación de l'Escola Portitxol, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d'Educació, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

L'Estartit cuenta con una sola escuela de educación infantil y primaria: L'Es-
cola Portitxol. El proyecto educativo abrió sus puertas en el año 1991 y ha 
evolucionado en paralelo a como lo ha hecho la sociedad en l'Estartit. 

La escuela ha pasado de ser un pequeño centro educativo de pueblo a ser un 
centro en expansión y diverso. Una escuela que comenzó con una oferta de 
una línea de P3 en Educación Infantil y que a día de hoy dispone de una 
oferta completa de Educación Infantil y Primaria; con una plantilla de traba-
jadores que ronda los 23 profesores, unos 250 alumnos y otros colaboradores 
que conforman la comunidad educativa. 

La realidad es que este crecimiento del centro que ha conllevado la realiza-
ción de diversas obras y ampliaciones de la escuela, también ha incluido la 
instalación de barracones que albergan las dos líneas de P3. 

L'Estartit no ha parado de crecer durante los últimos años y con ellos las 
necesidades de servicios básicos e infraestructuras como son una guardería 
nueva, un centro de atención primaria, o el proyecto de nueva biblioteca… 
son un ejemplo de esta nueva realidad de esta entidad municipal descentrali-
tzada. 

Este crecimiento también se ve reflejado en la Escola Portitxol que necesita 
urgentemente una ampliación de sus infraestructuras para poder acoger el 
crecimiento y desarrollo de la población. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat:  

1. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los depar-
tamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de ampliación de la es-
cuela Portitxol y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí con el objetivo de 
encontrar y ceder un solar adecuado para la ampliación del centro educativo. 

2. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los de-
partamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de ampliación de la 
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escuela Portitxol y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí con el objetivo 
de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio 
de seguridad y salud y cualquier otro estudio que sea necesario para la am-
pliación del centro educativo antes de finalizar el año 2020. 

3. Incluir el proyecto de ampliación l'Escola Portitxol, de l'Estartit (Baix 
Empordà) en el Plan de Infraestructuras Educativas. 

4. Incluir una partida económica en el presupuesto de 2020 para la amplia-
ción de l'Escola Portitxol. 

5. Asegurar que la ampliación del centro escolar estará completada para el 
inicio del curso 2021-2022. 

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66065 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 66065) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació  

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els depar-
taments de la Generalitat implicats en el projecte d'ampliació de l'escola 
Portitxol i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb l'objectiu de tenir re-
dactat l'avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l'estudi de seguretat i salut 
i qualsevol altre estudi que sigui necessari tan bon punt es disposi d'un solar 
adequat i hi hagi acord de Govern per a l'ampliació del centre. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació  

4. Incloure una partida als propers pressupostos per a l'ampliació de l'escola 
Portitxol. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació  

5. Treballar per fer l'ampliació en el termini més breu possible. 
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