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resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 47; esmenes: 
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Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
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Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 261, 56; esmenes: BOPC 292, 13).
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Tram. 250-00670/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
261, 57; esmenes: BOPC 292, 14).

9. Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista de bàsquet de 
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Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 261, 70; esmenes: BOPC 292, 14).
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10. Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs, 
de Lleida. Tram. 250-00684/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 72; 
esmenes: BOPC 292, 15).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, 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 sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER) és el Programa de Formació 

i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGBTI  
d’orientació i expressió en Escoles d’infantil, primària i secundària.

És un projecte per a la prevenció de conductes homòfobes i la prevenció de la 
discriminació dintre del marc de la coeducació social de les persones LGTBI i de 
les famílies LGTBI.

Però també és un projecte que vol celebrar la igualtat i la diversitat des de la di-
ferència.

I això implica promoure valors i actituds de respecte mutu no només com una 
forma de prevenir l’homofòbia, sinó també com una forma de créixer i ser educat en 
el respecte a la diferència i la singularitat de totes les persones.

El programa vol prevenir, per evitar casos d’homofòbia en totes les seves expres-
sions: insults i vexacions, agressions físiques, estereotips, marginació social, margi-
nació laboral, problemes de salut, etc.

El programa proporciona a les escoles les eines necessàries per potenciar les 
actituds de respecte i integració de la diversitat afectivo-sexual i familiar així com 
l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat sexual i afectiva, d’identitat de 
gènere i dels diferents models de família. En definitiva, per educar en una societat 
més justa i respectuosa amb totes les persones, sigui quina sigui la seva expressió 
afectiva o el seu gènere.

L’Associació de Famílies LGTBI (lesbianes i Gais), sense recursos ha implemen-
tat el programa PEER sense cap ajuda institucional en una escola concertada i en 
una pública totes dues a Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar una prova pilot, dotant-la dels recursos pressupostaris necessa-

ris, a quatre escoles, distribuïdes en les quatre províncies (Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona) per implementar el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER).

2. Posar en marxa el programa PEER, en aquestes quatre escoles en el curs aca-
dèmic 2019-2020.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovi-

ra, diputades, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30678)

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

1. Impulsar des del Departament d’Educació la difusió del Programa Educatiu 
Escoles Rainbow (PEER) a tots els centres educatius del Servei d’Educació de Ca-
talunya.

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

2. Treballar conjuntament amb els impulsors del PEER la possibilitat de modifi-
car els actuals protocols per la millora de la convivència que s’apliquen els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya, i en concret, el protocol de prevenció, detecció 
i intervenció enfront l’assetjament escolar de persones LGTBI.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per 
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, 
de Mataró
250-00624/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Ro-

mero Llano, 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 sobre la gratuïtat del servei de menjador de tots els alumnes 
escolaritzades a les escoles d’educació especial Les Aigües i l’Arboç de Mataró, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes d’octubre de 2018 els Serveis Territorials del Maresme van informar als 

centres educatius de la comarca l’aplicació de la disposició addicional tercera del 
Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als 
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que estableix 
que l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, 
per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui 
cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determi-
nat pel Departament d’Ensenyament, rebrà els ajuts individuals de menjador que 
aquest estableixi, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei 
escolar de menjador.

Per tant, a partir del mes d’octubre del 2018 els alumnes que de Mataró que estan 
escolaritzats al mateix municipi de residència, no gaudeixen de menjador obligatori 
i han de sol·licitar la beca del MECD. Segons la informació facilitada pels serveis 
territorials del Maresme, els alumnes d’educació especial escolaritzats en el mateix 
municipi on resideixen que, per manca d’autonomia en desplaçament i/o alimentació 
o altra minusvalidesa en grau igual o superior al 60%, escolaritzats en centres ordi-
naris o centres d’educació especial sostinguts amb fons públics, se’ls podrà conce-
dir un ajut de fins al 100%. Aquest alumnat ha de sol·licitar aquest ajut a través de la 
convocatòria pública del MECD per a alumnat amb necessitats educatives especials 
amb suport educatiu. 

L’Escola d’Educació Especial Les Aigües de Mataró atén alumnes amb necessi-
tats educatives especials, alguns dels quals presenten greus problemes de comuni-
cació oral, mentre que l’Escola l’Arboç atén a infants i joves amb afectacions neuro-
lògiques importants que interfereixen greument el seu procés de desenvolupament 
i aprenentatge. De fet, el centre l’Arboç és l’únic centre escolar amb infants i joves 
amb pluridiscapacitat.

Per aquests dos centres l’hora del menjador té una funció pedagògica, ja que es-
devé un espai on els professionals ajuden els alumnes en temes com la masticació, 
la deglució, la introducció d’aliments variats i altres alteracions alimentàries. Molts 
d’aquests infants i joves necessiten l’assistència d’un professional a l’hora de dinar. 
S’ha de tenir en compte que els alumnes amb necessitats educatives especials ne-
cessiten tenir unes rutines molt marcades i, a partir d’aquest moment en què la Ge-
neralitat ha suprimit la gratuïtat del servei de menjador, moltes famílies no podran 
portar els seus fills als centres escolars d’educació especial de Mataró a les tardes.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat 

del servei de menjador de tots els alumnes escolaritzats a les escoles d’educació es-
pecial Les Aigües i l’Arboç de Mataró.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Lla-

no, diputades, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32205 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32205)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat 
del servei de menjador de tots els alumnes escolaritzats a les escoles d’educació es-
pecial Les Aigües i l’Arboç de Mataró que hagin presentat les sol·licituds a les con-
vocatòries corresponents.



CE 15
28 de maig de 2019

7 Dossier

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de formació professional
250-00650/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada, José 

María Cano Navarro, 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 resolución sobre el acceso gratuito a las normas UNE (Una Norma 
Española) para alumnos de Formación Profesional, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesio-

nal, en la rama de Electricidad, se exige al alumnado el conocimiento y estudio del 
REBT (Reglamento Eléctrico para baja Tensión).

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) hace referencia con mu-
cha frecuencia a las normas UNE (Una Norma Española), que es una especificación 
técnica de aplicación repetitiva o continuada.

Estas normas UNE, a su vez las aprueba la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), que es un organismo reconocido a nivel nacional e 
internacional por su actividad normativa (Ley 21/1992 de 16 de Julio, de Industria).

La importancia del conocimiento para el alumnado de estos dos grados de For-
mación Profesional, de las normas UNE que incluye al REBT es vital, tanto para el 
aprendizaje práctico como teórico, y constituye la normalización y reglamentación 
de todo tipo de instalaciones eléctricas. Esta reglamentación se alude constantemen-
te durante los 4 años de estudio que forman a nuestros futuros electricistas, sin em-
bargo cada vez que un alumno quiere consultarlas o conocerlas debe pagar 50 euros 
por unidad aproximadamente.

Existen unas 80.000 normas UNE en total y desde la Administración Pública 
debemos velar para que todos estos recursos sean accesibles a los alumnos que lo 
necesiten.

En otras CCAA existen convenios y acuerdos firmados con AENOR, siempre de 
carácter específico para centros de formación que posibilitan el acceso de todos los 
alumnos y docentes a las normas UNE.

La consecuencia de este coste que deben asumir los alumnos es que muchos no 
las consultan, con lo cual el aprendizaje no se completa de forma adecuada, que-
dando lagunas o áreas de desconocimiento que pueden tener repercusiones también 
a nivel de seguridad en el desempeño de las prácticas, y a posteriori de la propia 
profesión de electricista.

Para subsanar esta incongruencia, su agravio comparativo con los alumnos de 
otras CCAA, y el riesgo que entraña el desconocimiento de esta reglamentación, 

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. Que el Departament d’Educació suscriba de cara al curso 2019/2020 un acuer-

do con AENOR que posibilite el acceso gratuito al contenido íntegro de las normas 
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UNE, para todo el alumnado de los Grados Medios y Superiores de aquellos estu-
dios y ramas de la Formación Profesional para cualquier centro de Cataluña.

2. Que dicho acuerdo se haga extensivo al colectivo de docentes y centros de en-
señanza que impartan dicha rama de Formación Profesional.

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, José María 

Cano Navarro, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32206)

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

1. Que el Departament d’Educació estudiï la possibilitat de subscriure un acord 
amb AENOR que possibiliti l’accés gratuït al contingut íntegre de les normes 
UNE, per a tot l’alumnat dels Graus Mitjos i Superiors d’aquells estudis i branques 
de la Formació Professional de qualsevol centre de Catalunya.

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

2. Si el Departament d’Educació subscriu l’acord amb AENOR que aquest es 
faci extensiu al col·lectiu de docents i centres educatius que imparteixin aquesta 
branca de la Formació Professional.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions educatives 
del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del Vallès
250-00651/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’amplia-
ció de les instal·lacions educatives del Centre d’Educació Especial (CEE) Can Vila, 
de Mollet del Vallès (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Can Vila és un Centre d’Educació Especial (CEE) públic ubicat a la localitat 

vallesana de Mollet del Vallès, el qual depèn de l’Institut Municipal de Serveis als 
Discapacitats (IMSD) i compta amb el corresponent conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Actualment, al centre Can Vila consten 160 usuaris, dels quals únicament 49 són 
de Mollet del Vallès, i la resta, és a dir, 111 són d’altres municipis de Catalunya que 
s’han de desplaçar a Mollet a causa de la manca de centres d’aquestes característi-
ques al territori.

Can Vila és un Centre d’Educació Especial d’àmbit comarcal que acull nens i 
nenes amb discapacitat psíquica que per les seves característiques i necessitats de 
suport i d’atenció, necessiten d’una atenció en un centre que disposi dels recursos i 
professorat específics, sent fonamental tant pels alumnes com per les seves famílies 
que es compti amb aquests centres a prop del domicili familiar.

Actualment, les instal·lacions del Centre Can Vila es troben desbordades en re-
lació amb el nombre d’alumnes, i amb una demanda que s’incrementa cada any en 
una mitjana d’entre 10 i 14 alumnes.

En els darrers anys, moltes famílies s’han vist obligades a canviar la seva resi-
dència per poder optar a una plaça en aquest centre.

No obstant, per afavorir la plena i òptima integració social dels alumnes, i faci-
litar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar en la seva cura, aquests 
centres han d’estar on està l’alumnat i les seves famílies, i no al revés.

El Govern de la Generalitat, no només porta anys ignorant les demandes del mu-
nicipi de Mollet del Vallès, respecte a les necessitats d’ampliació de les instal·lacions 
del CEE de Can vila, en perjudici de les famílies afectades, obligant al municipi a 
fer un esforç econòmic cada vegada més inassolible.

Des del Departament d’Educació tampoc no s’ha realitzat la necessària planifica-
ció territorial actualitzada que permeti que s’adaptin determinats centres d’educació 
pública ja existents, o que es construeixin de nous per afrontar la creixent demanda 
a tot el territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un Pla en un termini de 6 mesos per a l’adequació i ampliació de 

les instal·lacions del CEE Can Vila a les necessitats actuals, en comú acord amb els 
serveis als discapacitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
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2. Dotar amb el finançament necessari per dur a terme el Pla d’adequació i am-
pliació de les instal·lacions del CEE Can Vila de cara al curs 2019/2020.

3. Traslladar la present resolució a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats com a entitat que gestiona el Centre Especial 
Can Vila.

4. Elaborar i presentar en aquest Parlament, en un termini de 6 mesos, un Pla ter-
ritorial a 3 anys de construcció i/o adequació de Centres d’Educació Especial (CEE), 
en col·laboració amb els consells comarcals i els municipis de Catalunya, segons les 
necessitats conegudes pel propi Departament d’Educació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31641; 32207 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31641)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 1

1. Presentar un Pla en un termini de 6 mesos per a l’adequació i ampliació de 
les instal·lacions del CEE Can Vila a les necessitats actuals, en comú acord amb els 
serveis als discapacitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió de part del punt 2

2. Dotar amb el finançament necessari per dur a terme el Pla d’adequació i am-
pliació de les instal·lacions del CEE Can Vila de cara al curs 2019/2020.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32207)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Elaborar, juntament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, un estudi per deter-
minar la situació del Centre d’Educació Especial Can Vila i actuar en funció de les 
conclusions que se’n derivin.

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

4. Elaborar i presentar en aquest Parlament les actuacions previstes en Centres 
d’Educació Especial (CEE), en el marc del treball dut a terme per la Taula Mixta de 
Planificació Escolar.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra el acoso 
escolar, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El 27 de enero de 2019 se publicó en Vozpópuli la noticia titulada «Los hijos de 

guardias civiles en Cataluña, obligados a cambiar de colegio por el acoso separa-
tista». Según esta noticia, muchos guardias civiles cambian a sus hijos de colegio e 
incluso de Comunidad Autónoma ante el acoso que reciben en los centros escolares. 
Además, se afirma que «no son pocos los menores de los agentes de guardias civiles 
que han tenido que recibir o reciben ayuda psicológica para poder afrontar el duro 
día al que se enfrentan en Cataluña» y añade que «el equipo de psicólogos ha aten-
dido a más de una decena tras el acoso y señalamiento».

Por otra parte, también en enero de 2019 hubo seis nuevos autos que, una vez 
más, daban la razón a aquellas familias que piden para sus hijos una enseñanza bi-
lingüe pero, en esta ocasión, con la novedad que los centros educativos han de pre-
servar la identidad e intimidad de las familias para evitar las situaciones de acoso 
como el sufrido por los anteriores demandantes promovido, sobre todo, por asocia-
ciones como Som escola.

Resulta sumamente preocupante que en Cataluña se acose a menores por la pro-
fesión de sus progenitores o por exigir sus derechos y creemos que desde el Parla-
ment debemos pedir medidas que protejan a todos los estudiantes catalanes.

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. Condenar de forma unánime el acoso escolar por cualquier motivo y con espe-

cial atención a aquellos que podrían ser constitutivos de delito de odio.
2. Proteger a todos los menores para que no puedan ser atacados por motivos 

ideológicos o de la profesión de sus progenitores.
3. Proteger a los menores cuyas familias exigen su derecho a una educación bi-

lingüe para que no se vuelvan a producir nunca más los terribles casos de acoso.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 31640; 32208 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31640)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió 

De tot el text de l’apartat 2.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió 

De tot el text de l’apartat 3.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 

Revisar i actualitzar el protocol per prevenir i abordar els assetjaments i abu-
sos sexuals a les escoles i instituts de Catalunya i elabori un programa de formació 
adreçat a la comunitat educativa i equips d’educadors/es en el lleure per a la preven-
ció i abordatge d’aquesta problemàtica a les aules i als centres de lleure educatiu i 
el doti econòmicament per a la seva implementació.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt

Complir obligatòriament a tots els centres educatius públics, concertats i privats 
de Catalunya el Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i 
el ciberassetjament entre iguals.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’un nou punt 

Portar a terme, durant el primer semestre de 2019, una acció formativa sobre el 
contingut, les responsabilitats, la detecció i la intervenció en situacions d’assetja-
ment escolar destinada al personal docent de tots els centres educatius públics, pri-
vats i concertats.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició d’un nou punt 

Establir les sancions pertinents que es poden despendre d’una manca d’acció i 
del no compliment total o parcial per part del dels agents implicats del protocol Pre-
venció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un nou punt 

Impulsar als mitjans de comunicació de la CCMA campanyes de sensibilització, 
ajuda a la detecció i de suport a l’alumnat assetjat que ajudin a incrementar el co-
neixement d’aquestes pràctiques i combatre-les.
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Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’un nou punt 

Implantar a les escoles catalanes, durant el curs 2019-2020, el projecte KIVA per 
reduir el número de casos d’assetjament escolar mitjançant tres vies: 

a. la formació del personal docent amb estratègies, metodologies i eines d’inter-
venció; 

b. ajudant als infants a reconèixer les situacions d’assetjament amb tècniques pe-
dagògiques d’aïllament de l’assetjador/a; 

c. oferint als pares informació sobre l’assetjament establint millores en la comu-
nicació entre l’escola-fill/a i pares/mares.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32208)

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

1. Condemnar de forma unànime l’assetjament escolar per qualsevol motiu y con 
especial atención a aquellos que podrían ser constitutivos de delito de odio.

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

2. Protegir a tots els menors per a què no puguin ser atacats per cap motiu.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius 
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28775 i 29361/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl More-

no Montaña, 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 per a la construcció d’un nou centre educatiu als barris de 
Raval-Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius prefabricats i provisionals a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La demanda de places escolars d’educació secundària a la ciutat de Santa Co-

loma de Gramenet continua incrementant-se. Per aquest motiu, l’Ajuntament colo-
menc està cercant nous espais per a la construcció de nous centres educatius que 
donin resposta a aquesta demanda i garanteixi l’escolarització dels alumnes en con-
dicions de qualitat.

Fruit d’aquesta previsió, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat a 
disposició de la Generalitat de Catalunya uns terrenys destinats a la construcció d’un 
nou institut als barris de Raval-Safaretjos. Mentre s’executen les obres d’aquest nou 
centre educatiu, i per tal de donar resposta a l’increment de les matriculacions, la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de la ciutat han acordat la instal·lació provisional 
d’uns mòduls prefabricats d’ús escolar en un terreny situat a l’àmbit de Can Zam, al 
barri de Singuerlin. Aquest terreny és propietat, en part, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Per la seva part, l’Àrea 
Metropolitana ja ha cedit gratuïtament l’ús de la seva part del sòl a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, per un període de 4 anys i, conseqüentment, l’Ajunta-
ment va aprovar en la sessió plenària del passat 28 de gener de 2019, l’ocupació tem-
poral del terreny al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la 
construcció dels mòduls escolars necessaris per a la construcció d’un nou institut.

Per tal de donar una resposta eficaç a l’increment de la demanda de places esco-
lars a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, cal el compliment dels acords i del 
calendari previst tant pel consistori de Santa Coloma de Gramenet com pel Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La instal·lació de mòduls prefa-
bricats no pot significar de cap de les maneres la paralització o l’alentiment de la 
construcció del futur centre educatiu al barri de Safaretjos.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ja ha iniciat els tre-
balls d’adquisició dels terrenys on es situarà el futur centre educatiu amb la previsió 
pressupostària necessària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instal·lar, amb la major brevetat possible, els mòduls provisionals prefabricats 

per a ús escolar al terreny cedit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en 
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l’àmbit de Can Zam, tot garantint la seva posada en funcionament per al curs 2019-
2020.

2. Reiterar el caràcter provisional del centre escolar que s’instal·larà en l’àmbit 
de Can Zam.

3. Redactar el projecte i iniciar la construcció del nou centre educatiu al barri de 
Safaretjos, tan bon punt l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet faci la cessió 
dels terrenys, un cop hagi finalitzat el procés d’adquisició.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33076 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33076)

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

3. Iniciar el procediment per la licitació del concurs per la redacció del projecte 
executiu i l’execució de les obres del nou centre educatiu al barri de Safaretjos, tan 
bon punt l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet faci la cessió dels terrenys, un 
cop hagi finalitzat el procés d’adquisició.
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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 del nou edifici de l’Escola 
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Cas-

tillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 
Socia listes 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 la construc-
ció de la nova escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Vallmoll fa més de 10 anys que reivindica un nou edifici per a 

l’Escola Mare de Déu del Roser. L’any 2007 es va elaborar el projecte de construc-
ció del nou edifici de l’escola, amb la compra de terreny per part de l’Ajuntament 
de Vallmoll i la seva cessió al Departament d’Educació per poder fer el nou edifici.

Des de l’any 2007 la població de Vallmoll ha crescut un 13,67% i l’actual edifici 
de l’escola s’ha quedat petit i obsolet. Actualment, els alumnes estan fent classes en 
un edifici que està en mal estat i que compta amb zones poc higièniques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-

te de construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser i començar les 
obres abans de l’inici del curs 2019-2020, garantint la dotació pressupostària neces-
sària a tal efecte.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosi-

que, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33072 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33072)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-
te de construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser i començar les 
obres amb la major immediatesa possible, garantint la dotació pressupostària neces-
sària a tal efecte, donant compliment a la planificació de construccions escolars del 
Departament d’Educació.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-
roig del Camp
250-00670/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

 la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo 

Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 sobre el nou institut de Miami Platja, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des d’aquest curs escolar Miami Platja compta amb un institut propi. La comuni-

tat educativa de Miami Platja portava anys reivindicant la construcció d’un Institut.
Fins al curs escolar 2009/2010, el municipi va comptar amb un Institut d’Educa-

ció Secundària, l’Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, a on es desplaçaven tots 
els alumnes que finalitzaven l’educació primària, tant de l’Escola Joan Miró del nu-
cli de Miami, com de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp, per 
cursar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, va acordar 
amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp garantir els estudis d’Educació Secundà-
ria Obligatòria (ESO) al nucli de Miami Platja a través de la conversió de l’Escola 
Joan Miró en Institut-Escola, i de la projecció de la nova escola Marcel·lí Esquius 
(inaugurada el 2008) també en aquesta modalitat dual.

Pel que fa a l’escola Joan Miró, i per tal de completar el projecte educatiu d’a-
quest centre, l’Ajuntament havia de cedir a la Generalitat un solar adjunt a l’escola 
no inferior a 5.000 m2, extensió suficient per poder albergar una part dels estudiants 
de la ESO a Miami Platja.

L’any 2008 el Departament d’Educació va posar en marxa un nou centre escolar 
a Miami Platja, l’Institut-Escola Marcel·lí Esquius, perquè els alumnes de primària 
s’anessin incorporant als estudis de secundària. Al mateix temps, l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp van iniciar els tràmits per assumir el cost de la redacció d’a-
quest projecte.

Amb aquests dos centres escolars, que preveien integrar les etapes d’educació in-
fantil, primària i secundària, quedava coberta la present i futura demanda educativa 
a Miami Platja. D’aquesta manera s’aconseguia que els alumnes de Miami Platja no 
haguessin de desplaçar-se fins al municipi de Mont-roig del Camp per cursa els es-
tudis d’educació secundària.

El Departament d’Ensenyament va fer un canvi de criteri quant al model d’ins-
tituts –escola i els dos projectes educatius de Miami Platja van quedar anul·lats. Els 
terrenys cedits adjunts a l’escola Joan Miró van albergar mòduls prefabricats per als 
alumnes de secundària d’una de les dues escoles, que actualment són insuficients. 
Aquest equipament, fins el darrer escolar, ha estat destinat a ser una secció de l’Ins-
titut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp. El curs 2017-2018 van aconseguir 
tenir un centre propi que no fos una extensió de l’Institut Joan Miró de Mont-roig.

Actualment, l’Institut de Miami Platja és l’únic centre de secundària per a les 
dues escoles del nucli municipal. L’Institut necessita més centralitat i capacitat, i 
l’emplaçament on es troba ubicat actualment no compleix aquests requisits.
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El 97,30% dels alumnes empadronats s’han matriculat als centres educatius del 
municipi. L’augment de la matriculació, juntament amb la impossibilitat d’instal·lar 
nous mòduls prefabricats a l’institut actual, fa evident que l’espai actual serà total-
ment insuficient per als propers cursos escolars.

Actualment estan a l’espera que es faci la construcció del nou edifici de l’institut 
per deixar els mòduls prefabricats on estan ubicats. El mes de setembre de 2018 el 
ple de l’Ajuntament de Mont-roig va aprovar, per unanimitat, la modificació inicial 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a poder disposar de forma 
immediata dels terrenys necessaris per a la construcció de l’edifici de l’institut de 
Miami Platja.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-

te i la construcció del nou institut de Miami Platja abans de començar el curs escolar 
2019-2020, per consolidar el projecte educatiu del nucli de Miami Platja, garantint 
la dotació pressupostària necessària a tal efecte.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosi-

que, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33073 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33073)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-
te i la construcció del nou institut de Miami Platja abans de començar el curs escolar 
2019-2020, per consolidar el projecte educatiu del nucli de Miami Platja, garantint 
la dotació pressupostària necessària a tal efecte, tan bon punt l’Ajuntament posi a 
disposició el solar adequat.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, 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 resolución sobre la reparación y mejora de la pista de baloncesto de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Club de Baloncesto de Canyelles situado en el Distrito de Nou Barris (Bar-

celona) es una entidad que cuenta con 22 años de antigüedad, siendo el único club 
deportivo del barrio que queda en la actualidad.

Gestiona de forma directa unos 260 deportistas con edades comprendidas entre 
los 4 y los 46 años, a los que hay que añadir indirectamente un mínimo de 720 per-
sonas más implicadas en el proyecto deportivo.

El club está utilizando las instalaciones de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
Deià que dispone de dos pistas de baloncesto, principalmente una que cumple con 
las medidas reglamentarias para la práctica del baloncesto, aunque ambas pistas son 
descubiertas y están muy deterioradas.

El club lleva 10 años intentando hacer reformas en una de las pistas para que 
cumpla con los reglamentos establecidos y así poder ascender de categoría y no per-
derla por no poder cumplir con las condiciones de la pista establecidas.

La solicitud para reparar y cubrir una de las pistas tiene el consentimiento del 
centro, pero al parecer no lo tiene por parte del Consorci d’Educació de Barcelona, 
participado en un 60% por la Generalitat de Cataluña y un 40% por el Ayuntami-
ento de Barcelona.

El club ha recaudado 50.000 euros para poder arreglar una de las pistas y ayudar 
a la administración competente en el coste de la remodelación.

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. Instar al Consorci d’Educació de Barcelona a que autorice la reparación y me-

jora de la pista de baloncesto de la Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, en el 
Distrito de Nou Barris (Barcelona).

2. Iniciar cuantos procedimientos administrativos sean necesarios para la ejecu-
ción de las mencionadas obras de reparación y mejora.

3. Designar un interlocutor del Consorci con el Club de Baloncesto de Canyelles 
y el resto de administraciones implicadas en el proyecto para agilizar las tramita-
ciones.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33074)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Instar al Consorci d’Educació de Barcelona al Districte de Nou Barris (Barcelo-
na) i el Club de Bàsquet Canyelles a analitzar de forma conjunta la viabilitat de les 
diverses propostes plantejades, i decidir quina és la millor solució possible.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

3. Designar un interlocutor del Consorci amb el Club de Bàsquet de Canyelles 
i la resta d’administracions implicades en el projecte per agilitzar les tramitacions 
necessàries per portar a terme la solució que hagi estat consensuada per part de tots 
els agents afectats.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, 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 resolución sobre la ampliación del comedor del centro docente Fre-
deric Godàs de Cappont (Lleida), para que sea sustanciada ante la Comissió d’En-
senyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 2006 el Departament de Ensenyament construyó un edificio para edu-

cación infantil en el colegio Frederic Godàs de Cappont (Lleida). Ese mismo año el 
AMPA ya solicitó una ampliación del comedor pero el Departament respondió «que 
no se podía abordar una ampliación hasta que tuvieran disponibilidad económica».

En la actualidad, 240 escolares utilizan el servicio de comedor del colegio, en un 
espacio insuficiente para esa magnitud, lo que obliga a gestionar el comedor en tres 
turnos. El primer turno, a las 12.30 horas, donde comen los más pequeños (P-3, P-4 
y P-5). En el segundo turno que comienza sobre las 13.15 horas o 13.30 horas, los 
de primero y segundo de primaria. En el tercer turno que empieza sobre las 14.15 
horas, los de tercero, cuarto y quinto de primaria.

Todo ello, supone unas dificultades logísticas pendientes de resolución desde 2006.
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. Priorizar y consignar presupuestariamente la ampliación del comedor del cole-

gio Frederic Godàs de Cappont, en Lleida, de manera que entre en funcionamiento 
para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33075)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar i con-
signar pressupostàriament l’ampliació del menjador del col·legi Frederic Godàs de 
Cappont, a Lleida, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti i l’actuació esti-
gui prevista en la planificació de construccions escolars.
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