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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu 
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 38987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Alícia Rome-

ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb Síndromes 
de Sensibilització Central (SSC), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cada vegada més, les diferents administracions i professionals es va topant amb 

la cruel realitat que significa patir alguna de les malalties englobades dins del grup 
de Síndromes de Sensibilització Central (SSC), com la Fibromiàlgia (FM), la Sín-
drome de Fatiga Crònica (SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) o la Elec-
trohipersensibilitat (EHS).

Segons si prenem com a referència el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya o el Ministeri de Sanitat, s’estima una prevalença d’aquestes malalties 
d’entre el 2,4% i el 4% de la població (entre 200.000 i 300.000 persones) a Catalunya.

Si aquestes malalties són invalidants per a les persones adultes, per als nens i 
nenes, adolescents i joves que les pateixen signifiquen la renúncia a un present mí-
nimament digne, en què les relacions socials poden quedar reduïdes exclusivament 
a l’entorn familiar, i la realització de les tasques pròpies de la seva educació es con-
verteixen en un càstig degut a la incomprensió de la seva simptomatologia. Però el 
pitjor de tot és que, si no es fa res, aquest sector de població està condemnat a un 
futur sense perspectives, és a dir, sense poder-se formar, sense treball, sense salut, 
sense poder formar una família, o sense accés a activitats d’oci.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Promoure la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb Sín-

dromes de Sensibilització Central (SSC) que tingui en compte les limitacions i ne-
cessitats específiques de cada patologia, i que s’adeqüi als diferents graus d’afecta-
ció, l’àmbit i l’entorn en el que desenvolupen les seves activitats, per exemple: 

a. Mesures de control ambiental, com la reducció de l’exposició a disruptors en-
docrins (els criteris d’identificació dels quals han estat recentment facilitats per la 
Comissió Europea) i a camps electromagnètics, per prevenir alteracions hormonals, 
malalties ambientals i de sensibilització central en la infància i l’adolescència.

b. Mesures que tinguin en compte les greus seqüeles que pateixen els afectats, 
entre moltes altres, de Síndrome de Fatiga Crònica (SFCO i Fibromiàlgia (FM) per-
què no aconsegueixen tenir un son reparador durant els 365 dies de l’any, amb la 
coordinació dels diferents departaments del Govern i agents implicats.

2. Garantir la possibilitat de cursar estudis de manera presencial i/o no presen-
cial amb la mateixa matrícula, per facilitar la continuïtat de la formació dels infants 
i joves afectats per les malalties de Síndromes de Sensibilització Central (SSC), en 
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cas de brots de dolor, episodis importants de fatiga o risc i conseqüències d’exposi-
ció a contaminants ambientals.

3. Vetllar per a què el protocol educatiu inclusiu contempli aspectes relacionats 
de manera directa i indirecta amb l’aprenentatge intel·lectual, les relacions interper-
sonals, l’activitat física i els factors que disparen la simptomatologia d’alumnes amb 
Síndromes de Sensibilització Central (SSC).

4. Garantir la formació i sensibilització del professorat i professionals implicats 
per identificar, diagnosticar i aplicar els tractaments adequats, amb el treball coor-
dinat dels diferents actors.

5. Conscienciar a la comunitat educativa sobre les malalties de Síndromes de 
Sensibilització Central (SSC).

6. Prendre en consideració que, per tal que l’esmentat protocol educatiu inclusiu 
obtingui els resultats esperats, caldrà promoure protocols d’actuació en els princi-
pals àmbits que afecten la vida d’aquests nens, nenes, adolescents i joves, com la 
sanitat, l’accés a la feina, la mobilitat... en cas que siguin inexistents o no estiguin 
adaptats a la seva edat, tenint en compte les necessitats específiques de cada etapa, 
sent molt important que aquestes mesures s’apliquin més enllà de l’educació obli-
gatòria.

7. Capacitar i sensibilitzar al personal sanitari per a la identificació dels símp-
tomes inicials, de manera que puguin ser diagnosticats el més aviat possible i rebre 
els tractaments adequats, aplicant els protocols elaborats per experts, que també els 
permetin el reconeixement del grau de discapacitat, minusvalidesa, etc. que tenen 
aquestes malalties i que són imprescindibles per a les adaptacions que necessiten.

8. Promoure la investigació per a la millora de la salut i les condicions de vida 
d’aquestes persones.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Alícia Romero Llano, 

diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.12.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 

45670)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 7

7. Seguir desenvolupant, en el marc del Pla operatiu per a l’atenció de les Sín-
dromes de sensibilització central del Departament de Salut, el pla de formació per 
capacitar i conscienciar al personal sanitari per a la identificació dels símptomes 
inicials, de manera que puguin ser diagnosticats el més aviat possible i rebre els 
tractaments adequats, aplicant els protocols elaborats per experts.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a 
Tortosa
250-00651/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Carles Castillo 

Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’un tercer institut al municipi de Tortosa, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La reclamació del tercer institut a Tortosa ha estat una reivindicació de fa més de 

20 anys, que s’ha fet de manera continuada, donada la manca d’un centre de secun-
dària al marge esquerra del riu Ebre.

Després de moltes demandes i reivindicacions, la creació del tercer institut de 
Tortosa va ser anunciada el 24 d’abril de 2009 pel Conseller d’Ensenyament de lla-
vors, per tal d’equilibrar l’oferta educativa de Tortosa amb la presència d’un nou 
centre educatiu al marge esquerre del riu.

Tant des de l’Ajuntament de Tortosa com des del Departament d’Ensenyament, 
s’ha defensat sempre la necessitat de fer un tercer institut. De fet, l’Ajuntament de 
Tortosa va aprovar cedir a la Generalitat els terrenys per a la construcció d’aquest ter-
cer institut, que s’ubicaria entre l’autovia d’entrada a Tortosa i el pont Tirant lo Blanc; 
en concret al Pla Parcial Temple Sud i amb una superfície de 10.488 metres quadrats.

El tercer institut, va començar a funcionar l’1 de juliol de 2010 en una part de 
l’actual Institut de l’Ebre i el setembre de 2011, es va instal·lar provisionalment a 
l’edifici Betània, adoptant el nom d’Institut Cristòfol Despuig.

Mentre no es construïa l’edifici aprovat per acollir aquest nou institut, el De-
partament d’Ensenyament va adoptar com a solució compartir les instal·lacions de 
l’escola de Sant Llàtzer, on es troba actualment. Aquesta és una escola molt reivin-
dicada pel barri de la Raval de la Llet durant molts anys, i especialment després del 
tancament de les antigues escoles del barri.

Una i altra vegada, des de l’Ajuntament de Tortosa, i des de la Generalitat, s’ha 
dit als tortosins i tortosines que es construiria un tercer institut i que en cap cas l’es-
cola de Sant Llàtzer es convertiria en institut-escola.

Ara, la directora dels Serveis territorials d’Educació a les terres de l’Ebre, la Sra. 
Cid, ha anunciat que no hi haurà tercer institut, justificant aquest canvi de parer en 
que la previsió del creixement d’alumnat a secundària només serà per uns quants 
cursos, ja que després tornarà a baixar.

Actualment l’Institut Cristòfol Despuig està compartint espai amb l’escola de 
Sant Llàtzer. Una escola amb 3 línies totalment implantades, amb les seves aules 
plenes, que té pendent incorporar quatre cursos (3r, 4t, 5è i 6è), el què suposa una 
necessitat d’espai addicional.

A més, l’escola es troba en un barri amb molta gent jove, el que vol dir més 
alumnes cada any.

Tanmateix, s’estan endegant programes i iniciatives pedagògiques específics 
amb molt d’èxit, que han provocat un increment del nombre d’alumnes i que aquest 
centre sigui un centre de referència.
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Pel que fa a l’institut Cristòfol Despuig, actualment compta amb tres línies i un 
important nombre d’alumnes, i també està impulsant nous mètodes pedagògics com 
ara el fet de ser Centre d’Impuls a la Lectura.

Tot això fa que ambdós centres siguin centres de referència i que, per tant, el fet 
de compartir edifici i espais els provoca incomoditats en tant en quant els espais de 
l’actual edifici no estan preparats per acollir els dos instituts i ens trobem amb pro-
blemàtiques com: 

– Aules amb 30 o 31 alumnes.
– No hi ha departaments ja que aquests estan en espais sense finestres i que són 

magatzems
– Algunes classes es fan al bar separades per plafons.
– Altres irregularitats que contravenen totalment les directrius i normatives 

d’Ensenyament.
En aquest mateix sentit, cal esmentar el fet curiós que suposa que l’Agència Ca-

talana de l’Aigua obligués inicialment a no ocupar la planta baixa per possible de 
l’edifici per perill d’inundabilitat, però ara recentment s’hagi emès un informe des-
dient-se d’aquesta recomanació, sense cap justificació aparent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Rectificar la decisió d’abandonar el projecte de construcció d’un tercer institut 

al municipi de Tortosa i procedir, en el termini de sis mesos, a executar l’obra de 
construcció del tercer institut en els terrenys on va ser projectat, cedits ja per l’Ajun-
tament de Tortosa, al pla parcial Temple Sud.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano; Carles Castillo Rosi-

que, diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.12.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 

45671)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant les actuacions 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i les disponibilitats pressupostàries.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Trastorn Es-
pecífic del Llenguatge (TEL), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) és, segons l’American Speech-Lan-

guage-Hearing Association (ASHA), «una dificultat amb el llenguatge que no està 
causada per cap dèficit evident a nivell neurològic, intel·lectual o emocional, i que 
pot afectar al desenvolupament del vocabulari, la gramàtica i les habilitats de con-
versa».

En moltes ocasions, aquest trastorn presenta comorbiditat amb altres alteracions 
com a trastorn d’espectre autista, hiperactivitat, dèficit d’atenció o psicomotricitat. 
Resulta difícil fer un diagnòstic del TEL ja que és un trastorn amb una gran diversi-
tat i heterogeneïtat en els casos que l’engloben, però tots ells tenen en comú els greus 
problemes amb el llenguatge.

Aquestes dificultats al llenguatge s’evidencien en: llenguatge inintel·ligible en-
tre els 3 i 5 anys i a les subsegüents etapes; construcció ineficient del missatge tant 
a la fonètica com a la semàntica i la pragmàtica; dificultat en classificar paraules i 
significats; dificultats a la lectoescriptura; problemes d’atenció; tendència a la hiper-
activitat i comportaments disruptius; dificultats per gestionar les emocions i per la 
sociabilització amb la frustració que això comporta, etc. Tot això provoca seriosos 
problemes en l’adquisició de coneixements.

Des de que la família detecten que hi ha algun problema fins que es dóna el diag-
nòstic passa molt de temps. Poden passar cinc o sis anys i sense diagnòstic no es 
pot aplicar cap tractament. La intervenció primerenca és vital i determina l’evolució 
posterior de l’afectat i, per tant, és primordial millorar aquest aspecte.

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

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear i implementar un protocol per tal de facilitar la detecció precoç i l’es-

tabliment de procediments d’intervenció adequats en relació al Trastorn Específic 
del Llenguatge.

2. Establir un protocol als centres escolars que garanteixi una correcta atenció a 
la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats.

3. Fer difusió a les aules catalanes de tots els aspectes relacionats amb el Tras-
torn Específic del Llenguatge, amb l’objectiu de normalitzar aquesta problemàtica 
entre els alumnes i evitar casos d’assetjament escolar.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les escoles de 
música, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La música forma part de la nostra cultura i el seu ensenyament és fonamental per 

a tenir un aprenentatge holístic i de qualitat. Hi ha estudis que demostren el benefi-
cis per al cervell d’estudiar música i que això repercuteix en una millora del rendi-
ment cognitiu en tots els aspectes.

La música aporta uns valors a l’educació dels infants com ara interrelació social i 
sentiment de grup, desenvolupament de les emocions, desenvolupament integral del 
llenguatge expressiu, desenvolupament de les destreses motrius, estímul de la ima-
ginació, treball de l’organització espacial i millora de capacitats de la intel·ligència.

Al nostre sistema educatiu, l’ensenyament musical i la resta d’ensenyaments ar-
tístics no tenen la importància i el reconeixement que mereixen i, per això, és tan 
important el paper que fan les escoles de música.

Les escoles municipals de música formen part d’un serveis públics comprome-
sos amb l’entorn i esdevenen agents actius a l’hora de promoure una societat més 
participativa i cohesionada. Malgrat això, des de 2011 ha anat baixant la quantia de 
les seves subvencions als pressupostos d’Ensenyament fins arribar als 0 euros dels 
exercicis pressupostaris de 2013, 2014 i 2015 la qual cosa fa que tot el pes del finan-
çament recaigui sobre els ajuntaments i les famílies. Això provoca un encariment 
que fa que menys alumnes puguin gaudir d’aquest aprenentatge i, com sempre, són 
els fills de famílies desafavorides socioeconòmicament els que no poden accedir-hi, 
la qual cosa atenta contra la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Reconèixer la tasca fonamental que desenvolupen les escoles municipals de 

música i dansa i els conservatoris així com reconèixer l’esforç dels ajuntaments per 
tal de mantenir l’oferta pública d’aquest ensenyaments.

2. Consensuar amb els ajuntaments el correcte finançament de les escoles muni-
cipals de música i dansa i els conservatoris amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
d’aquests ensenyaments.

3. Garantir una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat, comen-
çant per l’any 2017 i de forma progressiva, que s’apropin cada cop més als estàn-
dards europeus en aquesta matèria (1,3%).

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada; GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 46569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46569)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Garantir una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat en la 
línia amb el que es va fer durant l’exercici pressupostari 2015 per al finançament de 
les escoles de música, escoles de dansa i conservatoris.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant 
Joan de Vilatorrada
250-00683/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 41574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
secció Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La SINS Cardener va ser creada oficialment el 2012 per donar resposta a una si-

tuació de saturació d’alumnat d’ESO al fins llavors únic centre d’educació secundà-
ria del municipi, l’Institut Quercus.

En data 28 de juny del 2012 el Ple de la Corporació va aprovar la proposta de 
cessió al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’edifici del 
C/ del Sol, 13 per a ubicar-hi un nou centre d’educació secundària: la Secció d’Ins-
titut de Sant Joan de Vilatorrada.

El 22 de juliol del 2013 es va publicar la resolució ENS/1528/2013 de canvi de 
nomenclatura d’aquest centre pel de Secció d’Institut Cardener (en endavant SINS 
Cardener). L’edifici que ocupa la SINS Cardener és el mateix on s’ubicava l’antiga 
Escola del Carme, que al llarg dels anys ha estat també de forma provisional i per 
necessitats d’espais educatius Escola Joncadella i Escola Ametllers. Es tracta d’un 
edifici de més de 40 anys al qual al llarg d’aquest temps s’hi han anat realitzant al-
gunes reformes i ampliacions segons les necessitats de cada moment.

En tractar-se llavors a una situació d’urgència es van cedir les instal·lacions mal-
grat l’antiguitat de l’edifici i que aquest edifici va ser concebut per acollir-hi alumnat 
de primària.

Les feines d’adequació de l’edifici per poder iniciar l’activitat educativa del cen-
tre el setembre del 2012 les van portar a terme les mares i pares de l’alumnat junta-
ment amb l’equip docent i amb el recolzament de l’Ajuntament. Cada estiu, quan ha 
estat necessari, els pares, mares i el mateix alumnat han contribuït a arreglar des-
perfectes o mancances del centre.

Així mateix, pel curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament va construir 
dues aules noves i va adequar un nou porxo.

Aquest curs 2016-17, el Departament ha atorgat una tercera línia educativa a 1r 
d’ESO degut a la demanda de preinscripcions. Això es tradueix en tres aules de 30 
alumnes cadascuna en aquest nivell.

Degut a aquest increment d’alumnat, i per dotar de més i millors espais de tre-
ball, el Departament ha instal·lat un mòdul prefabricat al pati i ha dividit una aula 
antiga per gaudir de dos espais enlloc d’un. Això, comporta, inevitablement, pèrdua 
d’espai de pati.

Aquests arranjaments, necessaris per encabir l’alumnat, només solucionen el 
problema d’espai aquest curs però no resolen el problema de fons i les mancances 
del centre. És un edifici antic i que no disposa dels suficients espais interiors i exte-
riors per encabir l’alumnat en condicions.
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L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa d’un terreny a l’entrada sud 
del municipi, confrontant amb el terme de Manresa, amb classificació del sòl com 
a urbanitzable i amb clau urbanística de sistema d’equipaments públics. Aquest sòl 
municipal està inclòs dins el sector Canigó i té una àrea de 8296,6 m2.

L’any 2010 es va traslladar als Serveis Territorials d’Educació la petició de cons-
trucció d’un nou institut al municipi i quines eren les característiques del terreny 
que faria falta.

L’abril del 2010 els Serveis Territorials van adreçar a aquest Ajuntament un do-
cument on es relacionava la documentació que calia aportar per poder dur a terme 
la cessió de terrenys.

A dia d’avui hi ha pendents dos punts importants per a poder cedir els terrenys 
al Departament, com són el soterrament d’una línia de mitja tensió i l’aplanament 
de l’espai.

El novembre del 2010 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada i el propietari d’uns terrenys adjacents per tal de portar a terme el 
projecte de soterrament d’un tram de línia de mitja tensió amb un repartiment de 
costos de 46,49% i 53,51% respectivament, entre d’altres compromisos. Aquest con-
veni no prospera ja que l’esmentat propietari dels terrenys adjacents demana de no 
participar-hi ja que les perspectives posades en el seu terreny no fructificaran i que, 
a més, té el compromís de la companyia elèctrica de que la línia elèctrica podrà anar 
volada pel seu terreny.

Davant les actuals necessitats educatives de secundària, i un cop transcorreguts 
quatre cursos des de la cessió inicial de l’edifici del C/ Sol per a ubicar-hi la SINS, 
aquest Ajuntament ja ha previst i disposa d’una partida pressupostaria per fer front 
a l’aplanament i trasllat de la línia per alliberar de càrregues urbanístiques el terreny 
per poder-ne fer la cessió corresponent al Departament d’Ensenyament.

A dia d’avui, han transcorregut ja quatre cursos escolars, de manera que la pri-
mera promoció d’alumnat que va acollir la SINS Cardener ja ha finalitzat l’etapa de 
l’Educació Secundària Obligatòria. La SINS s’ha consolidat com a centre de secun-
dària del municipi, ha fet possible una oferta diversa de models educatius per cursar 
la secundària.

Tenint en compte l’actual situació dels cicles de primària al municipi, la neces-
sitat d’un segon centre de secundària al municipi ha deixat de ser conjuntural d’un 
curs, perdura al llarg dels cursos i es pot considerar estructural.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada del passat 29 de setembre 
de 2016 va aprovar per unanimitat una moció en la que es reclama al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat la construcció de un nou edifici al municipi per a 
la SINS Cardener que permeti que l’alumnat cursi la seva etapa d’educació secundà-
ria en unes instal·lacions dignes, segures i en condicions adequades. Petició realit-
zada també en diverses ocasions per part de l’Associació de Mares i Pares i l’equip 
directiu del centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Iniciar la redacció del projecte de nou edifici de la SINS Cardener a Sant Joan 

de Vilatorrada que permeti disposar d’unes instal·lacions dignes, segures i adequades.
2) Acordar i comprometre’s amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 

l’equip directiu del SINS Cardener i l’AMPA, un calendari clar de redacció del pro-
jecte i construcció del nou edifici que contempli la incorporació de la construcció 
del nou edifici en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 2017.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 46582 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46582)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant amb diàleg 
amb l’ajuntament les actuacions de Sant Joan de Vilatorrada d’acord amb les prio-
ritats i les disponibilitats pressupostàries.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

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 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la gratuidad 
de los libros de texto, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: «La enseñanza bási-

ca es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, 
recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas 
las personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación se-
cundaria constituyen la educación básica.

La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con res-
pecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica 
de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los li-
bros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las di-
versas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades 
del alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa.

El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones 
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y 
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer 
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres 
han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los li-
bros de texto.

La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su ar-
tículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación pri-
maria y la educación secundaria obligatoria.

En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 es-
tablece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para 
hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gra-
tuitas.

La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los 
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabili-
dad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los 
recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada 
de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en 
la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos.

Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de 
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria.

Así, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Mientras no se aborde la financiación de los libros de texto y materiales curri-

culares, crear y poner en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con las 
AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación obliga-
toria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el ahorro 
familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad medioam-
biental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía 
de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya hayan po-
dido realizar.

2. Adoptar los acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupues-
taria para el año 2017 se contemple la financiación para crear el banco público de 
libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de primero y se-
gundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida 
debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial de lo que 
actualmente pagan las familias.

3. Presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la pre-
sente resolución, un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la 
Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore: 

a) La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los 
centros educativos.

b) La implantación progresiva del programa de gratuidad.
c) Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales 

de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46568)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar ajuts de lliure concurrència per a la reutilització dels llibres de text i 

per a l’adquisició de materials educatius en els centres del servei d’educació de Ca-
talunya en funció del nivell de renda en la mesura que les previsions pressupostàries 
ho vagin permetent progressivament. Mantenir la inversió als centres d’alta comple-
xitat en aquest sentit.

2. Potenciar els materials d’ús lliure, llicències de creative commons i a impulsar 
les xarxes col·laboratives entre centres i professorat on es comparteixin materials 
elaborats pels centres mateixos i a donar assessorament en la mesura que ho neces-
sitin als centres que considerin convenient mantenir o establir sistemes de reutilit-
zació de llibres de text.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de 
text
250-00814/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
ajuts per a l’adquisió de llibres de text, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Obrir anualment una convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, 

material didàctic i material informàtic, tal com estableix l’article 6.4 de la LEC.
2. Atorgar subvencions als centres educatius públics orientades a sufragar els 

costos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que 
cobreixin programes de reutilització de llibres i material escolar així com sortides 
escolars i colònies.

3. Impedir el caràcter lucratiu de la venda de llibres o d’uniformes escolars als 
centres educatius finançats amb diners públics.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53556 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53556)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Adoptar les mesures necessàries per a introduir progressivament un sistema 
d’ajuts general, en les diverses modalitats, per als llibres de text i altre material es-
colar en l’ensenyament obligatori per a l’alumnat dels centres públics i dels centres 
privats sostinguts amb fons públics, tal com estableix l’article 6.4 de la LEC.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Atorgar subvencions als centres educatius públics que tenen una situació de 
composició social desafavorida orientades a sufragar els costos d’escolarització dels 
alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que cobreixin programes de reuti-
lització de llibres i material escolar.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Adoptar mesures per tal que la venda de llibres o d’uniformes escolars als cen-
tres educatius finançats amb diners públics es destinin exclusivament a aquest fet.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la retirada de barracones y construcción del Institut Jaume Salvador i Pedrol de 
Sant Joan Despí, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí tiene su sede principal 

en la calle Sant Martí de l’Erm pero, además, desde el curso 2013-2014 dispone de 
otro equipamiento que está situado a una distancia de más de kilómetro y medio de 
la sede principal del instituto.

En este segundo equipamiento se ubican 5 aulas de 1º de ESO y 5 aulas de 2º de 
ESO, totas ellas en barracones prefabricados que presentan claras deficiencias in-
teriores como pobre luz natural y escaso tamaño de las aulas, y que están ubicados 
en un solar que no tampoco reúne las condiciones exteriores adecuadas. Entre otras 
deficiencias, el espacio destinado a patio tiene la superficie de tierra y en días de llu-
via queda embarrado y totalmente impracticable.

La distancia desde este precario núcleo de barracones a la sede central del ins-
tituto imposibilita que estos alumnos de 1º y 2º de ESO puedan hacer uso con nor-
malidad de los equipamientos comunes de su sede central.

La carencia y precariedad de las instalaciones del Institut Jaume Salvador i Pe-
drol se pone aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que la ratio de alumnos 
por clase está muy sobrepasada y supera los 30 alumnos en la mayoría de las aulas.

Junto a todas estas carencias, también hay que mencionar que el Institut Jaume 
Salvador i Pedrol goza de justo reconocimiento por lo que respecta a su nivel or-
ganizativo, función pedagógica y resultados educativos, lo que refleja la dedicación 
y profesionalidad de su personal docente y de gestión, sin que ello pueda servir de 
justificación para ocultar la precariedad e insuficiencia de instalaciones adecuadas.

La actual carencia de instalaciones será aún más importante en años venideros, 
dado que el barrio de Les Begudes, situado en vecindad con el núcleo de barraco-
nes, está en plena y rápida expansión demográfica.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya considera prioritaria la eliminación de los módulos 

prefabricados del Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, para garanti-
zar el mantenimiento de la calidad de la educación de sus alumnos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construc-

ción de un nuevo edificio para el Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí 
que cubra las necesidades actuales y se adecúe a la previsión de futuras necesidades 
de plazas educativas dada la expansión demográfica del municipio.
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b. Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat de Catalu-
nya, y en los años sucesivos si fuese necesario, para la adjudicación y construcción 
del nuevo edificio del Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí.

c. Comunicar este acuerdo al equipo directivo y el AMPA del Institut Jaume Sal-
vador i Pedrol, así como al Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48211 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48211)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant les actua-
cions del municipi de Sant Joan Despí, en el marc de la taula mixta de planificació, 
i en funció de les prioritats i disponibilitats pressupostàries del Govern.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords
250-00707/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a millorar l’atenció a 
alumnes sords, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Al mes de novembre de 2016 alguns alumnes sords d’estudis postobligatoris van 

rebre la notícia que de manera imminent veurien encara més reduïdes les hores amb 
intèrpret de llengua de signes dins les classes. Han rebut aquesta notícia en una reu-
nió a través de les direccions dels centres on estudien i d’un adjunt a la direcció del 
Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA).

Les persones sordes signants són persones la llengua natural i vehicular de les 
quals és la llengua de signes i tenen la necessitat d’accedir a la comunicació i in-
formació de l’entorn sense barreres de cap tipus, tal i com estableix la Llei 17/2010 
de la Llengua de Signes Catalana, que estipula la modalitat educativa bilingüe com 
el projecte educatiu en què coexisteix la llengua de signes catalana, com a matèria 
d’estudi i llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les 
llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.

A data d’avui no se sap quin és el número exacte d’alumnes sords afectats per 
aquesta reducció d’hores. El que sí se sap és que a Barcelona hi ha alumnes afectats 
a quatre centres (la major part són alumnes de l’Escola del Treball, Can Batlló i Pont 
del Dragó) i que aquests nois i noies veuen el seu futur cada dia més difícil i limitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Adoptar les mesures pertinents per tal que els alumnes sords disposin dels 

ajuts necessaris per tenir suport totes les hores lectives i que es compleixin la Llei 
13/2014 d’Accessibilitat i la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats.

2. Garantir la modalitat educativa bilingüe com el projecte educatiu en què co-
existeix la llengua de signes catalana, com a matèria d’estudi i llengua vehicular en 
la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, 
que també són objecte d’aprenentatge.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 48188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48188)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Adoptar les mesures pertinents per tal que els alumnes sords disposin dels 
ajuts necessaris per tenir suport totes les hores lectives i que es compleixin la Llei 
13/2014 d’Accessibilitat i la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats.
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00723/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a im-
plementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 4 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 4 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 4 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les proves edu-
catives homologables, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Espanya, la competència d’Educació pertany a les comunitats autònomes i 

aquesta pot ser una de les causes de les diferències de qualificació a PISA on tenim 
unes comunitats autònomes amb resultats molt semblant als països de millor pun-
tuació d’Europa i d’altres, al contrari, molt allunyats. Així, doncs, tenim comunitats 
autònomes com Navarra que té fins a 15 centres escolars (model de llengua espa-
nyola) amb millors resultats que Finlàndia. També tenim que el País Basc, Navarra i 
Cantàbria tenen xifres d’abandonament escolar en la línia dels països més avançats 
d’Europa o els resultats de Madrid, Navarra i Castilla i Lleó, que són molt semblants 
als de Japó, Alemanya, Països Baixos i Finlàndia.

En aquest sentit, ens sembla molt important tenir unes proves homologables a 
tota Espanya per tal de poder fer una bona anàlisis comparativa a les matèries de 
matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, llengua espanyola, llengua catala-
na (a les comunitats on es parla) i anglès per veure on es troben les millors pràcti-
ques docents de tota Espanya.

La consellera d’Ensenyament refusa fer unes proves fetes des del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte perquè considera que aquí es treballa per competèn-
cies i a la resta d’Espanya no. Per aquest motiu demanem que sigui el Departament 
d’Ensenyament sigui pro-actiu en la petició d’unes proves homologables que siguin 
adients a tota Espanya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament d’Ensenyament, a proposar al Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te un model de proves que siguin homologables a tota Espanya de la mateixa manera 
que les proves PISA es fan a diferents països, per tal de poder tenir dades per fer 
una anàlisi comparativa que ens ajudi a millorar els resultats educatius a Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 44068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Eva Martínez 

Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la commemoració dels 35 anys dels orígens de l’escola intermunicipal del 
Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
«En els darrers anys del franquisme, però sobretot en el període de la transició 

democràtica, l’empenta i l’entusiasme d’amplis sectors de mestres joves, actius i 
compromesos, que es van significar en els moviments de renovació pedagògica, van 
propiciar la recuperació de l’ideari, l’experiència i les bases pedagògiques de l’escola 
catalana d’abans de la guerra. Això va ser possible també, gràcies a la complicitat 
i la il·lusió de les noves generacions de dirigents polítics elegits democràticament, 
que van fer seus aquests objectius com a pilars fonamentals per assolir una societat 
més justa i equitativa». Cita literal del llibre 25 anys d’Escola Intermunicipal del 
Penedès. 

És en aquest entorn de recuperació de l’escola catalana laica, igualitària, reno-
vadora, amb una clara vocació de servei públic, i amb l’esforç addicional que supo-
sa mancomunar diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès governats per 
diferents formacions polítiques, que té els seus orígens l’Escola Intermunicipal del 
Penedès en el curs escolar 1981/1982 com a escola de formació professional.

Els inicis de l’escola no van ser fàcils. Els primers grups de formació professio-
nal van començar el curs provisionalment, i de manera fins i tot precària, en dife-
rents dependències de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i als locals del Sindicat 
de pagesos del carrer d’en Marc Mir, fins que no es van poder instal·lar en l’edifici 
històric de les antigues escoles públiques de Sant Sadurní.

Els Ajuntaments participants en aquesta primera iniciativa (Sant Sadurní d’Ano-
ia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Quintí de 
Mediona i Subirats), veient com s’havien anat superant satisfactòriament tots els 
primers obstacles i responent a la demanda de moltes famílies, van considerar de 
seguida la necessitat de tirar també endavant un centre on s’impartís l’ensenyament 
de BUP. Aquest es va instal·lar inicialment a un edifici de l’Escola Jacint Verdaguer 
i a l’antiga Escola Balmes, situada al passeig de Can Ferrer l’any 1982. En aquest 
projecte es van afegir els Ajuntaments de Gelida i el de Piera.

Com la voluntat ideològica i pedagògica era integrar tot l’alumnat en un mateix 
projecte educatiu, evitant qualsevol tipus de discriminació social per la formació re-
buda, es va treballar en la fusió dels dos centres. Primer es va fer fusionant les dos 
vessants formatives en un únic projecte educatiu, i posteriorment, en l’any 1988, 
amb l’adquisició i el trasllat als edificis que fins llavors havien estat de l’Escola Vi-
larnau, es va materialitzar la fusió física de les dues seccions. Just en aquest any, els 
Ajuntaments que participaven en la gestió de l’Escola Intermunicipal del Penedès 
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es van constituir en la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, actualment la 
propietària i responsable de la gestió educativa i administrativa del centre.

L’Escola Intermunicipal del Penedès, des del seu naixement, ha estat impulsada 
per Ajuntaments de constitució diversa, governats per partits polítics d’ideologia i 
tendència ben diferents, però amb la ferma voluntat de garantir un servei educatiu 
públic, de qualitat i de proximitat en la gestió per als nostres pobles. Aquest és un 
fet digne de remarcar, ja que la defensa d’aquest model educatiu, únic actualment 
al territori català, ha estat per sobre de les diferències polítiques en altres qüestions.

En aquests 35 anys de funcionament, l’Escola Intermunicipal del Penedès ha es-
tat pionera impulsant un model d’acció tutorial i estructurant l’organització del cen-
tre a partir de les tutories. També ho ha estat en l’ensenyament en català, educant 
en determinats valors, introduint noves tecnologies, promovent la integració social, 
organitzant Jornades Culturals... Però no solament ha estat innovadora en aquestes 
qüestions.

L’actual llei educativa catalana té el seu pal de paller en el decret d’autonomia 
dels centres educatius, juntament amb el decret de les direccions.

Aquests dos decrets estan orientats a la millora dels resultats educatius, de la 
cohesió social i de la reducció de l’abandonament escolar prematur, amb la finalitat 
que l’alumnat completi ensenyaments secundaris postobligatoris, així com a situar 
el centre educatiu en el nucli de la millora del sistema i com a un dels factors deter-
minants de l’èxit escolar.

En aquest sentit, es parteix de la convicció que la millora del sistema no depèn 
essencialment de la tutela de l’administració sobre la pràctica educativa dels centres, 
sinó de la capacitat dels mateixos centres de definir i aplicar projectes educatius que 
cohesionin el professorat i la comunitat escolar, de la rendició de comptes sobre els 
resultats educatius i de l’avaluació de l’exercici de l’autonomia de cada centre. Per 
aplicar aquests principis és necessari que els centres públics puguin intervenir en 
àmbits de gestió essencials, com és la possibilitat de determinar la plantilla del cen-
tre, poder establir una estructura organitzativa pròpia o participar en la selecció del 
professorat.

L’experiència de diferents sistemes educatius en l’àmbit internacional constata la 
importància de l’autonomia i del lideratge directiu com a factors determinants de la 
qualitat.

Respecte a aquesta normativa catalana, que fa un pas més en la descentralització 
educativa, i que és creixent a la Unió Europea, la Mancomunitat de Municipis de 
l’Alt Penedès (Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Torrelavit, Subirats, Sant Pere de Riu-
debitlles, Sant Quintí de Mediona, el Pla del Penedès i Sant Llorenç d’Hortons) han 
estat pioners i referència a Catalunya en el desenvolupament de la mateixa a través 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès. Actualment és l’única escola de Catalunya 
que des dels seus inicis va posar en marxa l’autonomia de centre i de direcció. I no 
solament això, és l’única escola de Catalunya on els governs locals hi tenen un paper 
rellevant, com fan els països més avançats d’Europa.

Aquesta particularitat excepcional, ha donat uns resultats acadèmics també ex-
cepcionals.

Actualment, amb més de 1.000 alumnes, l’Escola Intermunicipal del Penedès 
pot presumir d’uns brillants resultats acadèmics i d’un absentisme pràcticament in-
existent, inferior a l’1%.
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Resultats acadèmics

Any  
acadèmic

Graduats 
ESO     Batxillerat CFGM CFGS

Curs d’accés  
CFGS

Títol Selectivitat
Curs 
preparació

Prova 
accés

2007/08 91% 72% 100% 92% 100%

2008/09 92% 82% 100% 62%* 100%

2009/10 92% 69% 100% 68%* 100%

2010/11 83% 83% 100% 100%

2011/12 95% 84% 97% 98% 100%  85% 100%

2012/13 90% 91% 100% 98% 100%         100%

2013/14 92% 90% 96,2% 100% 100%         100%

2014/15 95% 94% 100% 100% 100%         100%

(*) Aquest alumnat estava pendent de les pràctiques a l’empresa. El curs, però, l’havien aprovat.

Per altra banda, des de la proximitat que suposa la gestió des dels Ajuntaments 
a través de la Mancomunitat de l’Alt Penedès, quan s’han detectat dificultats per als 
nostres joves s’han posat en marxa projectes educatius per pal·liar-los, com l’Oku-
pa’t, que dóna noves oportunitats a joves de 4rt d’ESO que possiblement no obtin-
dran el certificat.

Aquestes dades, que poden semblar poc rellevants, en l’àmbit social suposen que 
en els pobles que conformen la Mancomunitat els joves tinguin més oportunitats per 
al seu futur i que no abandonin el circuit educatiu.

L’EIP també obté la màxima puntuació en la valoració de la integració social i el 
tractament de la diversitat que realitza la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, la formació en valors ha estat sempre un baluard de l’escola, pro-
mogudes des d’un grup de professionals que han impulsat les persones sense obli-
dar els continguts, on la relació professor-alumne adquireix un significat humanista 
i les activitats grupals han cohesionat les relacions entre els diferents municipis de 
la nostra subcomarca, creant lligams personals entre generacions dels nostres mu-
nicipis.

Per tot l’exposat, l’actual model educatiu i de gestió de l’Escola Intermunicipal 
del Penedès té el suport de tota la comunitat educativa, així com dels ciutadans/es 
dels Ajuntaments que en són titulars, ja que representa un símbol de la força dels 
Ajuntaments i de la gestió de proximitat i de qualitat, que cal conservar com a refe-
rent únic a Catalunya.

En els 35 anys de funcionament de l’Escola s’han superat moltes adversitats. 
En els darreres anys, les dificultats de finançament produïdes per la pèssima situa-
ció econòmica de la Generalitat de Catalunya ens han fet treballar de valent a tots, 
Ajuntaments, direcció del centre, professorat i la mateixa Generalitat de Catalunya, 
per poder superar-les sense repercussions en l’àmbit educatiu. Els resultats ens de-
mostren que l’esforç ha tingut la seva recompensa i que cal continuar treballant ple-
gats amb la mateixa il·lusió que el primer dia.

L’EIP és un model d’administració i de gestió educativa intermunicipal totalment 
vàlid, tant per la implicació i la proximitat dels Ajuntaments, com per l’autonomia 
organitzativa i de funcionament, quan es parla cada cop més de l’assumpció de com-
petències educatives dels Ajuntaments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reconèixer, defensar i garantir amb fermesa la gestió i titularitat municipal de 

l’Escola Intermunicipal del Penedès, que identifica de manera única a aquest centre 
educatiu de referència a Catalunya, així com el model d’administració i gestió que 
representa.

2. Reconèixer i posar en valor els resultats educatius de l’Escola Intermunicipal 
del Penedès i millorar el seu model de finançament, que els permeti continuar tre-
ballant amb eficiència en el seu projecte educatiu.

3. Garantir i protegir, en col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l’Alt 
Penedès i dins del seu àmbit, el futur professional dels treballadors i treballadors de 
l’Escola Intermunicipal del Penedès i vetllar per les seves condicions laborals.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Eva Martínez Morales, 

diputades, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48212 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48212)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Reconèixer, defensar i garantir amb fermesa la titularitat pública de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès, que identifica de manera única a aquest centre educatiu 
de referència a Catalunya, així com posar en valor els resultats educatius de l’Es-
cola Intermunicipal del Penedès i vetllar per tal de que puguin continuar treballant 
amb eficiència en el seu projecte educatiu.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Protegir, en col·laboració i coresponsabilitat de la Mancomunitat de Munici-
pis de l’Alt Penedès i dins del seu àmbit, el futur professional dels treballadors i tre-
balladors de l’Escola Intermunicipal del Penedès i vetllar per les seves condicions 
laborals.
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