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Comissió d’Ensenyament

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itine-
raris de la formació professional. Tram. 250-00919/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 364, 22; esmenes: BOPC 398, 28).

2. Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els 
centres educatius. Tram. 250-00920/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 364, 
23; esmenes: BOPC 398, 28).

3. Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament. Tram. 
250-00933/11. Anna Simó i Castelló, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 372, 23).

4. Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressu-
postària corresponent a Santa Coloma de Gramenet. Tram. 250-00938/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 372, 28; esmenes: BOPC 411, 40).

5. Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea 
i Pérez, de Terrassa. Tram. 250-00961/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
384, 44; esmenes: BOPC 426, 25).

6. Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona. Tram. 250-
00970/11. Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 388, 6; esmenes: BOPC 426, 25).

7. Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera,  
de Barcelona. Tram. 250-00981/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de  
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 395, 
40; esmenes: BOPC 436, 17).

8. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Ensenyament. Tram. 250-00986/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
400, 23; esmenes: BOPC 436, 18).
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9. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
relatives als centres educatius amb mòduls prefabricats i al personal especialitzat en 
trastorns de l’espectre autista. Tram. 250-00999/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 406, 26; esmenes: BOPC 448, 20).

10. Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors. Tram. 250-
01006/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 34; esmenes: BOPC 448, 20).

11. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas, 
de Terrassa. Tram. 250-01022/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 39; 
esmenes: BOPC 448, 22).

12. Control del compliment de la Resolució 519/XI, sobre la presentació d’un estudi 
sobre els deures escolars. Tram. 290-00486/11. Control de compliment.

13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les seves actuacions. Tram. 354-00189/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la conse-
llera d’Ensenyament sobre les conclusions del projecte «Ara és demà». Tram. 354-
00190/11. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el seu programa de govern. Tram. 354-00193/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-
mativa.

16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les actuacions previstes al capdavant del Departament d’En-
senyament. Tram. 354-00196/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capda-
vant del Departament d’Ensenyament. Tram. 354-00202/11. Esther Niubó Cidoncha, 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill da-
vant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el model d’escola a temps com-
plet. Tram. 356-00646/11. Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó  Cidoncha, 
del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars amb 
Nens i Nenes amb Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya davant la Comissió d’Ense-
nyament perquè informi sobre la situació dels infants amb dificultats d’aprenentatge. 
Tram. 356-00704/11. Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Volem Signar i 
Escoltar davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats de l’en-
titat. Tram. 356-00728/11. Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Anna Simó i Castelló, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el foment de la 
matriculació de noies a diversos itineraris de la formació professional, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Ensenyament, la distribució per sexes de l’alum-

nat de formació professional mostrava un desequilibri a favor dels nois i en desfavor 
de les noies. La proporció de noies és en els cicles formatius de grau mitjà del 40,2% 
i en els cicles formatius de grau superior del 45,4% (dades del curs 2015-2016).

Aquestes xifres globals amaguen una realitat molt més dura, com és que a deter-
minades famílies professionals la participació de les noies pot arribar a ser inferior 
al 5% de l’alumnat, com ara la d’electricitat i electrònica, d’energia i aigua, de fa-
bricació mecànica, d’instal·lació i manteniment i de manteniment de vehicles auto-
propulsats, entre d’altres.

Creiem que aquesta situació reflecteix els estereotips de gènere que dissortada-
ment encara prevalen a la nostra societat i que és tasca dels poders públics, en ge-
neral, i de cadascun de nosaltres, en particular, treballar perquè aquesta mena de 
desequilibris es corregeixin fins assolir la plena igualtat.

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 presentar en seu 

parlamentària en el termini de tres mesos un pla de foment de la matriculació de 
noies a les famílies professionals en què tenen una presència inferior al 50%, perquè 
pugui entrar en funcionament de cara a l’inici del curs 2017-2018.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57787)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a combatre els este-
reotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d’un ofici i l’orien-
tació de la carrera professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165  
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació del  
procés d’admissió de l’alumnat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Síndic de Greuges, en el seu informe sobre la segregació escolar a Catalunya, 

de juliol de 2016, adverteix que la segregació escolar suposa una vulneració dels 
principis de no-discriminació, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social. És per 
aquest motiu que les oportunitats dels infants es veuen limitades per assolir el seu 
màxim desenvolupament possible, condicionant negativament les trajectòries educa-
tives de l’alumnat i dificultant les seves possibilitats de socialització en entorns es-
colars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viuen.

L’any 2008 el Síndic de Greuges ja posava de manifest que la política educativa 
relacionada amb l’escolarització de l’alumnat tenia marge de maniobra per actuar i 
lluitar contra la segregació escolar amb la normativa existent. L’any 2008, el Síndic 
demanava al Govern una major implicació per lluitar contra la segregació escolar 
i que s’avancés cap a un sistema educatiu que assegurés la igualtat d’oportunitats. 
Però, des de l’any 2008 no hi ha hagut una millora significativa en els nivells de 
segregació escolar del sistema. És la política educativa del Govern qui ha de com-
batre la segregació escolar a través de la gestió que es fa en el procés d’admissió de 
l’alumnat i desenvolupant condicions d’escolarització equitatives.

L’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC) 
preveu un instrument per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques en determinats centres, la proporció màxima o d’altres com ara 
l’allargament de la vigència de la reserva de la plaça fins a l’inici de curs. Però, se-
gons denuncia el Síndic de Greuges, aquests instruments no han estat desplegats 
reglamentàriament i no s’han fet efectius. És el Govern qui ha de vetllar perquè el 
procés d’admissió escolar no faci exclusions d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques en determinats centres escolars, ni que determinades escoles públiques 
hagin d’assumir poblacions escolars amb un percentatge d’immigració tan elevat, a 
vegades per sobre de la mitjana del barri o del municipi, que fan que el treball aca-
dèmic sigui molt difícil.

El Govern, a través d’instruments de política educativa correctors, limitadors o 
ordenadors, ha d’intervenir perquè la tria de l’escola per part de les famílies no actuï 
com un fenomen reproductor de les desigualtats.

Per tant, el Departament d’Ensenyament ha de garantir un control de les irregu-
laritats que es produeixen en el procés d’admissió de l’alumnat i fomentar estratègies 
compartides amb els municipis i la comunitat educativa per lluitar contra el fenomen 
de la segregació escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar, abans de l’inici del curs 2018-2019, l’article 48.1 de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC) per garantir l’impacte po-
sitiu d’aquesta mesura sobre els centres que concentren una proporció més elevada 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques, i coresponsabilitzar els centres 
educatius públics i concertats en una escolarització equilibrada.

2. Suprimir el criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius, consistents a atorgar 
una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o 
els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud, en el marc 
d’elaboració del decret d’admissió d’alumnat del curs 2018-2019.

3. Preveure més exigències d’acreditació del criteri de proximitat per als alumnes 
que modifiquen la seva residència padronal abans d’iniciar el curs escolar, i determi-
nar un major pes al criteri de proximitat malgrat la configuració de zones úniques.

4. Regular exigències de transparència, com l’obligatorietat per part dels cen-
tres de publicació del llistat d’alumnat matriculat i de les modificacions que es pro-
dueixin fins a l’inici de curs, o la publicació de vacants fins a l’inici de curs.

5. Limitar la matrícula fora de termini d’alumnat amb NEE a centres socialment 
desafavorits.

6. Limitar les ampliacions de ràtio quan a d’altres centres hi ha places vacants.
7. Establir reduccions de ràtio més enllà de P3 per minorar la mobilitat entre cen-

tres al llarg de l’escolaritat.
8. Incorporar l’escolarització equilibrada com a criteri per decidir sobre les ads-

cripcions entre centres o el model de zonificació escolar d’un municipi.
9. Garantir que els centres públics i privats concertats publiquin en el període de 

preinscripció escolar i informin sobre el règim legal de les quotes, especialment dels 
seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització.

10. Incoar les mesures disciplinàries i sancionadores corresponents als centres 
públics i privats que cometin irregularitats en l’admissió.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57779 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57779)

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

1. Desplegar en el nou Decret que reguli el procés d’admissió de l’alumnat l’arti-
cle 48.1 de la LEC, per garantir l’impacte positiu d’aquesta mesura sobre els centres 
que concentren una proporció més elevada d’alumnat amb necessitats educatives es-
pecífiques, i coresponsabilitzar els centres del servei educatiu de Catalunya en una 
escolarització equilibrada.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. En l’elaboració del nou Decret que reguli el procés d’admissió de l’alumnat, 
revisar els criteris de puntuació, generals i complementaris a efectes d’afavorir l’es-
colarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

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

3. Regular en el nou Decret d’admissió mesures destinades tant a evitar com a 
penalitzar el frau en l’acreditació dels criteris de prioritat, com el de proximitat del 
domicili.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació de refosa dels punts 5, 6 i 7

5. Establir mesures i criteris per a afavorir l’escolarització equilibrada de l’alum-
nat amb necessitats educatives específiques, com: 

– Limitar la matrícula durant el curs d’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques a centres socialment desafavorits.

– Limitar les ampliacions de ràtio quan en altres centres hi ha places vacants.
– Establir reduccions de ràtio més enllà de P3 que permetin atendre necessitats 

d’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en 
l’ensenyament
250-00933/11

PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP JS, SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, RAFEL BRUGUERA BATALLA, 

DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA JOSÉ 

GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 54658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Josep Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, por-
taveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre per la presència de la filosofia en l’ensenyament, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament.

Exposició de motius
La presència de la filosofia en la formació i en l’ensenyament permet als infants 

i als joves no només descobrir l’existència d’una disciplina acadèmica, sinó fomen-
tar uns hàbits en el seu comportament intel·lectual, així com educar una mirada a la 
vida, tant personal com col·lectiva.

És important estimular en els joves un pensament propi, afavorir la comprensió 
de la realitat com un fet complex, fomentar la crítica i l’autocrítica com actituds que 
ajuden a ser prudents i tolerants o cercar un punt de raonabilitat com a espai de tro-
bada entre posicions discrepants. Per això, la filosofia al batxillerat no només és una 
assignatura, és també una manera de presentar un estil de vida.

En aquest sentit, cal destacar la crida feta pels professors i intel·lectuals italians en  
l’Appello per la filosofia, 1992: «Dirigim una crida a tots els parlaments i governs 
del món perquè vingui confirmat i reforçat, o introduït a ple dret, en totes les escoles 
l’estudi de la filosofia en el seu curs històric [...] com a premissa indispensable per un 
autèntic encontre entre els pobles i les cultures i per la fundació de noves categories 
que superin les contradiccions actuals i orientin el camí de la humanitat vers el bé.»

També és remarcable la Declaració de París (1995): «Confirmem que el foment 
del debat filosòfic en l’educació i en la vida cultural constitueix una aportació pri-
mordial a la formació dels ciutadans al posar en exercici la seva capacitat de judici, 
que és fonamental en tota democràcia», o el pronunciament de la UNESCO (2005): 
«La filosofia és una escola de llibertat que no només elabora instruments intel·lec-
tuals que permeten analitzar i comprendre conceptes fonamentals com la justícia, 
la dignitat i la llibertat, sinó que també crea la capacitat per pensar i emetre judicis 
amb independència, incrementa la capacitat crítica per emprendre i qüestionar el 
món i els seus problemes i fomenta la reflexió sobre els valors i els principis». La 
mateixa UNESCO hi continua insistint en l’informe La filosofia, una escola de lli-
bertat (2007).
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Finalment, cal fer referència al Document per a la dignificació de la Filosofia al 
nou batxillerat, del 2008, signat per totes les universitats i entitats catalanes amb 
estudis de Filosofia i els manifestos de Tarragona (2014), de Vilafranca del Penedès 
(2015) i de Vic (2016).

Per tant, per tal que la filosofia tingui un paper clau i estigui present a l’ESO, al 
Batxillerat i a la Formació Professional, ja que s’entén que aquests són els cursos on 
es formen «els criteris essencials per esdevenir ciutadà lliure i crític», presentem la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que la filosofia tingui un paper clau en el currículum docent.
2. Que es mantingui l’ensenyament de la filosofia a tota l’etapa de batxillerat.
3. Que la filosofia sigui present en les etapes on es formen els criteris essencials 

per esdevenir, posteriorment, ciutadà lliure i crític i que es garanteixi que arribi a 
tot l’alumnat.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017.
Anna Simó i Castelló, portaveu a la CE GP JS; Josep Maria Forné i Febrer, 

diputat GP JS. Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP Cs. Rafel Bruguera Ba-
talla, diputat GP SOC. Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la CE GP CSP. María 
José García Cuevas, portaveu a la CE GP PPC. Carles Riera Albert, portaveu a la 
CE GP CUP-CC
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 l’atenció a polí-
tiques d’educació i dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Grame-
net, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Entenem que es obligació de l’Administració competent treballar per garantir la 

cobertura de les polítiques de educació que demanden les administracions i habi-
tants del territori, en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions e inversions 
per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

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. Incrementar els recursos pressupostaris necessaris destinats per tal de dotar 

una assignació econòmica a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet que permeti 
desenvolupar projectes socioeducatius integrals en el territori amb el vist i plau de 
la comunitat educativa.

2. Incrementar l’assignació de recursos pressupostaris destinats a centres edu-
catius públics de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per tal de poder comptar 
amb més especialistes i garantir el manteniment de totes les places i ratis per aula 
de la ciutat.

3. Dotar una partida pressupostària addicional a aquells centres del municipi 
que hagin d’atendre alumnes amb necessitats especials degut a alguna discapacitat 
com per exemple l’adaptació de sistemes per a alumnes amb necessitats auditives 
especials al Centre Salvat Papasseit que s’estan atenent amb pressupost municipal.

4. Dotar una partida pressupostària específica para tal d’atendre les obres d’ade-
quació del pati del Centre educatiu Riera Alta, que ha de patir inacceptables inun-
dacions de les seves instal·lacions de forma reiterada.

5. Dotar una partida pressupostària específica para tal d’atendre de forma im-
mediata les obres de construcció de l’Escola Santa Coloma (els seus terrenys ja han 
estat cedits per l’administració local) i garantir abans de la fi del curs actual la fina-
lització de les obres de l’escola Serra de Marina.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 59195 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59195)

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

1. Continuar fent una assignació dels recursos adients al conjunt del territori 
de Barcelona Comarques, per tal de que els centres educatius puguin desenvolupar 
projectes socioeducatius integrals en el territori amb el vist i plau de la comunitat 
educativa.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Continuar dotant de més recursos així com d’una reducció de les ràtios als 
centres en entorns d’alta complexitat a 22 places, per tal de donar el màxim d’opor-
tunitats a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable i per satisfer les ne-
cessitats especials d’aquells alumnes del municipi que ho requereixin, com el suport 
del CREDA, que garanteix una cobertura a alumnes i famílies amb discapacitats 
auditives.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Realitzar les actuacions pertinents per tal d’atendre les obres d’adequació del 
pati del Centre educatiu Riera Alta i, atès que les obres de la 2a fase de construcció 
de l’escola són recents, dur a terme un informe per examinar i valorar, si s’escau, 
defectes en la construcció.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

5. Iniciar els tràmits per la construcció de l’escola Santa Coloma, tan bon punt 
l’ajuntament hagi posat a disposició del Departament un solar on realitzar-la.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la construcció del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de Terrassa, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Francesc Aldea fa més de trenta anys que funciona. Des que es va pro-

jectar aquest equipament, s’hi va contemplar la construcció d’un nou gimnàs que, a 
banda de donar servei al centre educatiu, també havia de ser un equipament obert 
al barri.

Tot i les diverses dates que s’han anunciat des de la Generalitat de Catalunya, 
aquest projecte continua aturat. El gimnàs de l’ESC Francesc Aldea ha estat llarga-
ment reivindicat per l’escola, per l’AMPA, per les entitats veïnals de Can Parellada 
i pel mateix Ajuntament de Terrassa. El curs 2005-06 es va aprovar l’adjudicació 
del Projecte del gimnàs però al 2008 el director dels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental va comunicar a la direcció del centre que la Generalitat havia priorit-
zat la construcció de nous centres i que, de moment no s’edificaria cap gimnàs a 
tot Catalunya. Aquest fet, afegit a la crisi econòmica, va determinar que el projecte 
caduqués.

Som conscients de la realitat econòmica que existeix, però creiem que el projecte 
del nou gimnàs de l’escola terrassenca és una de les prioritats que l’executiu hauria 
de tenir en compte a l’hora d’elaborar el document. A més de ser unes instal·lacions 
necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat escolar, aquest gimnàs 
també donaria servei tant a la ciutat com al propi barri de Can Parellada, per realit-
zar-hi diferents tipus d’activitats i actes.

Aquesta demanda compta amb el suport de la direcció de l’escola i de la pròpia 
AMPA, així com de les entitats veïnals.

A més, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa també va donar suport a aquesta rei-
vindicació històrica i a aquest mateix text.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la revisió del projecte execu-

tiu del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de Terrassa que es va realitzar en seu mo-
ment, per tal de posar en la marxa la construcció i assegurar la dotació pressupostària 
corresponent pel seu desenvolupament.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats GP SOC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 60289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60289)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar prioritzant les actua-
cions en els edificis escolars de Terrassa d’acord amb les necessitats d’escolarització 
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 el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00970/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CUP-CC

Reg. 56650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Anna Gabriel 

i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Cen-
tre de Formació d’Adults de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Formació d’Adults (CFA) de Girona ha aconseguit, després de gai-

rebé sis mesos de mobilitzacions (més de la meitat d’un curs), que es cobrís la pla-
ça de consergeria que havia quedat descoberta des de l’inici del curs 2016-2017. Ha 
estat una mobilització organitzada conjuntament entre una comissió d’estudiants i 
professorat i l’equip directiu: reunions amb els SSTT d’Ensenyament de Girona, 
reunions amb la regidora d’educació de l’ajuntament de Girona, reunions amb par-
lamentaris gironins, reunió amb la Direcció de Serveis de Barcelona, articles als 
mitjans de comunicació, cartes al director, als sindicats d’ensenyament, gestió a tra-
vés del Síndic de Greuges, carta als parlamentaris, pregunta dels parlamentaris al 
Parlament, carta a la consellera, recollida de signatures, etc.

Finalment, després de dir que es concedirien entre 12 i 15 hores d’una conserge 
a compartir amb un institut, el centre compta amb 11 hores i 15 minuts per atendre 
la consergeria als matins de dilluns a dijous entre les 8.45, hora d’obertura del cen-
tre, i les 13.00, moment en què arriba la conserge del torn de tarda. És evident que 
els números no surten: amb les 11 hores i 15 minuts només es cobreix la consergeria 
dilluns, dimarts i dijous entre les 8.45, hora d’obertura del centre, i les 12.30.

Però el més greu de tot és el que el Departament ha comunicat al centre i també 
ha sortit publicat a la premsa que, en tot cas, es tracta d’una solució temporal. De 
cara al curs que ve, el centre de formació d’adults de Girona haurà de passar amb 
els recursos que té assignats actualment, és a dir, sense el reforç que se li assignarà 
properament.

Un cop més s’ha «resolt» la situació amb un «pedaç», un pedaç malgirbat tenint 
en compte que ha arribat gairebé amb 6 mesos de retard i quan en queden poc més 
de 4 per acabar el curs, i que, a més, cobreix amb penes i treballs les franges desa-
teses.

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament, al principi, i per justificar el retard 
en la resolució del cas, havien dit que estaven buscant la solució definitiva al proble-
ma del centre. I des del centre s’havia confiat que era així.

Però el cas de Girona no és l’únic. Al conjunt de Catalunya moltes escoles d’adults 
es troben amb el mateix problema. A la reunió que l’equip directiu del CFA Girona 
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va tenir amb la Direcció de Serveis a Barcelona es va informar que el criteri per as-
signar personal PAS als centres d’adults és 0 conserges i 0’5 administratius.

Hi ha centres d’adults que no necessiten un servei de consergeria ja que estan 
situats en edificis en què hi ha altres serveis, i aquests ja cobreixen la consergeria; 
d’altres s’ubiquen en espais dependents de l’ajuntament de la població i és aquest 
qui es fa càrrec de la consergeria. Però, què passa en un centre com el de Girona o 
en d’altres amb les mateixes característiques? Els espais depenen del Departament; 
per tant, l’ajuntament és difícil que hi destini personal. En aquests centres el criteri 
establert no funciona.

És imprescindible una revisió d’aquest criteri, ja caduc en el temps i per les ne-
cessitats de molts centres de persones adultes.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el criteri actual d’assignació de PAS als centres de formació d’adults 

de Catalunya partint de la problemàtica viscuda en un centre concret, el CFA Giro-
na. Cal que des de la Direcció de Serveis, urgentment, es faci un estudi de la situació 
dels centres de formació de persones adultes públiques de Catalunya per determinar 
quants centres hi ha que tinguin la seu en espais dependents de la Generalitat de Ca-
talunya i que, per tant, tenen problemes per cobrir la consergeria a causa del criteri 
vigent en aquest moment (0 conserges; 0’5 administratiu).

2. Iniciar el curs 2017-18 cobrint la plaça o places de consergeria (personal sub-
altern - PAS) de totes les escoles d’adults públiques dependents de la Generalitat 
amb seu en un edifici dependent del Departament d’Ensenyament com en qualsevol 
dels serveis públics de la Generalitat i del Departament d’Ensenyament, sense que 
la consergeria condicioni l’horari de l’oferta educativa del centre.

3. Revisar els criteris del personal auxiliar administratiu (o administratiu) als 
centres públics de persones adultes com ja s’ha demanat des d’aquest Parlament 
després que la Generalitat cofinanciï juntament amb el Fons Social Europeu l’oferta 
dels centres d’adults públics i això generi una feina extra administrativa.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP SOC; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Carles Riera Albert, Benet 
Salellas i Vilar, diputats, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60286)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació dels punts 1, 2 i 3

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar de manera immediata 
la situació dels centres de formació de persones adultes públiques de Catalunya per 
determinar quants centres hi ha que tinguin la seu en espais dependents de la Ge-
neralitat de Catalunya, quina és la seva situació pel que fa a l’atenció i vigilància 
d’accessos i a revisar, si s’escau, els criteris d’assignació de plantilla corresponents.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt 

2. Els membres de la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya ma-
nifestem la voluntat i la necessitats d’estudiar la situació de l’ensenyament de perso-
nes adultes a Catalunya i l’oferta formativa i fer-hi propostes de futur en un termini 
de quatre mesos per mitjà del Grup de treball sobre l’ensenyament de les persones 
adultes constituït a aquest efecte des del maig passat.
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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 d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

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 sobre el nou institut de la 
Sagrera (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa molts anys, la Sagrera té un greu problema de manca de places públi-

ques de secundària, problema que es fa extensiu a tot el districte de Sant Andreu en 
tots els nivells educatius des de l’escoles bressol als instituts. A primària, aquest dè-
ficit s’ha afrontat en molts casos amb augments de ràtio i amb línies addicionals, els 
coneguts popularment com a bolets tot i que també ha generat la creació de noves 
escoles els darrers anys.

A l’ensenyament secundari, el problema es farà especialment evident els pròxims 
anys amb l’arribada a aquesta etapa dels infants provinents d’aquestes noves escoles 
i de les línies addicionals. Així, a partir del curs 2019-2020, quan s’incorporin a la 
secundària els alumnes de l’escola Congrés Indians, entre els barris de Sagrera, Na-
vas, Congrés Indians i Sant Andreu mancaran 200 places públiques de secundària, 
un dèficit que es mantindrà en els cursos següents per agreujar-se encara molt més 
amb la incorporació uns anys després de les tres línies de la primera promoció de 
l’Escola 30 passos.

A La Sagrera, l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera, que fa més de 
20 anys que reivindica la construcció d’un nou institut al barri i la Coordinadora 
 d’AMPA del Districte de Sant Andreu s’han unit a la campanya «A la Sagrera fem 
institut» impulsada pel col·lectiu #instialasagrera que agrupa famílies que lluiten 
per la construcció d’aquest nou centre que ajudi a superar la manca de places públi-
ques d’educació secundària al barri de La Sagrera.

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. Donar suport a la campanya «A la Sagrera fem institut» impulsada pel col-

lectiu #instialasagrera, per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera i la Coor-
dinadora d’AMPA, que reivindica la creació d’un nou institut públic al barri de la 
Sagrera.

2. Instar al Consorci d’Educació de Barcelona a planificar la creació d’aquest nou 
institut públic per tal que entri en funcionament a partir del curs 2019-20.

3. Mitjançant el Departament d’Ensenyament, dotar pressupostàriament els re-
cursos necessaris per garantir la posada en funcionament d’aquest nou institut a 
partir del curs 2019-2020 i per la construcció del seu edifici definitiu a la major bre-
vetat possible.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres. portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 61453 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61453)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar prioritzant les actuacions 
en els edificis escolars de Barcelona d’acord amb les necessitats d’escolarització es-
tablertes pel Consorci d’Educació de Barcelona i les disponibilitats pressupostàries.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00986/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

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 sobre 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament d’Ensenyament se tenga en consideración 



CE 28
3 d’octubre de 2017

19 Dossier

el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorgada por la As-
sociació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61457)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluïn l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en els 
concursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que du-
gui a terme el Departament d’Ensenyament es tingui en consideració els ingredients 
que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la 
província de Tarragona relatives als centres educatius amb mòduls 
prefabricats i al personal especialitzat en trastorns de l’espectre 
autista
250-00999/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Prioritzar el compliment de la moció 56/XI, aprovada pel Ple del Parlament 

el 28 de juliol de 2016, per tal de fer efectiva l’eliminació de barracons als centres 
escolars de la província de Tarragona, donant prioritat a aquells centres que estiguin 
íntegrament en barracons.

2) Prioritzar el compliment de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 6 d’abril de 2017, per tal de garantir l’existència de personal especialitzat en tras-
torns associats a l’espectre autista als centres escolars, menjadors escolars i activi-
tats extraescolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats amb TEA.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63060)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Continuar garantint l’existència de personal especialitzat en trastorns asso-
ciats a l’espectre autista als centres escolars per aquells alumnes que ho requereixin.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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 las 
enseñanzas artísticas superiores, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cul-
tura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las enseñanzas artísticas superiores en España (Música, Danza, Arte dramáti-

co y Diseño) se encuentran en la actualidad en una situación muy crítica, injusta y 
netamente desfavorecida respecto de otras disciplinas. A pesar de estar reconocidas 
como enseñanzas superiores, sus estructuras, funcionamiento, profesorado, gestión 
y organización están todavía incardinados dentro de las enseñanzas escolares de 
Secundaria, lo cual les priva de autonomía y les impide su plena integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Actualmente, los centros de enseñanzas superiores carecen de la autonomía que 
les corresponde para tomar decisiones académicas y de organización en cuanto a 
calidad de programas, títulos, programas de intercambio, movilidad de alumnos y 
profesorado, posibilidad de recepción de profesores visitantes, convenios de cola-
boración con instituciones locales, nacionales, europeas e internacionales, prácticas 
laborales, criterios y sistema de evaluación, de calificación, convocatorias extraordi-
narias, ratios de profesores y alumnos por especialidad, entre otras. Esas decisiones 
las toman en su lugar organismos superiores que no conocen a fondo la realidad del 
centro, su especificidad y su profesorado y que dificultan enormemente una correcta 
gestión y gobierno del centro.

Las enseñanzas artísticas deberían integrarse en el sistema universitario, con 
un sistema nuevo de selección de profesorado, basado en la calidad y la especiali-
zación. Para que las enseñanzas artísticas superiores puedan estar al mismo nivel 
que las del resto de Europa es necesario equiparar titulaciones con Europa. Así, es 
preciso que los centros que impartan las enseñanzas mencionadas tengan la posibi-
lidad de desarrollarse como centros de investigación, creación científica, artística e 
interpretativa. En las circunstancias actuales no pueden ni siquiera optar a las con-
vocatorias oficiales de I+D+i lo que impide, a su vez, que los docentes desarrollen 
una carrera investigadora y profesional.

Por todo lo expuesto es necesario que todas las enseñanzas artísticas superiores 
se adapten al marco existente en Europa puesto que todavía hay muchos centros en 
los que no se puede impartir los tres niveles (Grado, Máster y Doctorado).

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinarse con 

el Gobierno de España para
1. Establecer un marco normativo en la presente legislatura que permita la ads-

cripción de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y de sus titulaciones en 
el sistema universitario.
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2. Situar las Enseñanzas Artísticas Superiores, a sus estudiantes y profesorado 
como parte integrante y real del Espacio Europeo de Educación Superior, en las 
mismas condiciones y el mismo rango que disfrutan el resto de estudiantes y profe-
sores europeos del ámbito artístico.

Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61832; 63050 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61832)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. La integració a la universitat s’ha de produir tenint en compte l’especificitat 
dels ensenyaments artístics, entre altres: 

3.1. Que el professorat i aquell en el qual recaiguin les responsabilitats acadèmi-
ques no es limiti, en el marc de les arts, als doctors, sinó que inclogui, en igualtat de 
condicions, als creadors en exercici.

3.2. Que les ràtios professor/alumne s’adaptin a les característiques especials 
dels ensenyaments artístics.

3.3. Que s’atenguin les condicions tècniques requerides, especialment singulars 
i indispensables: mesures i característiques dels espais, mobiliari, elements tecno-
lògics, etc.

3.4. Que la nova normativa doni resposta a la necessitat de millorar la ges tió 
educativa dels centres, el seu règim econòmic, la composició i funcions dels òrgans 
de govern, etc.

3.5. Que les proves d’accés tinguin en compte les especificitats dels ensenyaments 
artístics, prioritzant les aptituds per sobre del saber acumulat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63050)

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. Continuar instant el Govern de l’Estat a fer efectiva l’equivalència a tots els 

efectes entre ensenyaments superiors i els ensenyaments universitaris, com ha fet re-
centment en la Conferencia sectorial de Educación.

2. Continuar regulant, coordinant les actuacions amb l’Agència de Qualitat Uni-
versitària, els ensenyaments artístics superiors per tal de millorar-ne la qualitat.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
250-01022/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el projecte definitiu de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La posada en marxa de l’Escola Sala i Badrinas, a la ciutat de Terrassa, és el 

resultat d’una llarga reivindicació de l’Ajuntament i també de les entitats veïnals, 
educatives i agents socials de la ciutat des de l’any 1977. Degut al creixement demo-
gràfic sostingut del barri del segle xx i del seu entorn, van aparèixer a la zona unes 
necessitats concretes; llavors no existia cap centre educatiu que donés cobertura a 
aquesta àrea de la ciutat i per això es van iniciar mobilitzacions que, amb el suport 
del govern municipal, demanaven a la Generalitat la construcció d’un nou centre 
d’Educació Primària públic al barri.

Després d’anys de reivindicacions, es va posar en marxa l’escola en uns terrenys 
diferents dels cedits per l’ajuntament, en aquest cas dins del parc de Vallparadís, de 
forma provisional en mòduls a l’espera de la nova construcció en els terrenys cedits 
per l’ajuntament a l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.

En aquests moments s’està implementant el quart curs de primària i la Generali-
tat preveu completar la etapa educativa fins a sisè amb mòduls, a més aquesta escola 
té dues línies per curs, amb una preinscripció que supera l’oferta, alhora que té greus 
mancances d’espai per realitzar la pràctica esportiva entre d’altres.

El fet d’executar el projecte de l’escola definitiva és doncs, una necessitat vital i 
prioritària per a la ciutat de Terrassa. A més de comptar amb un nou centre d’ense-
nyament, la construcció també permetria millorar i dotar d’activitat un dels espais 
infrautilitzats en aquests moments com és l’antiga fàbrica de Sala i Badrinas. La 
construcció de l’escola permetria millorar també l’entorn d’aquesta fàbrica, a més 
de seguir avançant en la millora de l’espai públic del barri.

Tan la direcció del centre com l’AMPA de l’escola fa molts anys que treballen 
durament perquè l’Escola Sala i Badrinas mantingui la qualitat educativa del centre 
malgrat les mancances estructurals dels espais que ocupen.

Des de fa temps es reivindica des del món local la construcció de l’edifici defini-
tiu de l’escola, un projecte que acumula massa retards i que, no obstant, és de vital 
importància per garantir l’equitat i la cohesió social del territori així com el model 
educatiu de la ciutat.

La indefinició de la nova construcció d’aquest centre educatiu i la manca de ca-
lendari pera l’elaboració d’un nou projecte per part del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya és la que ens porta a presentar aquesta moció per tal que 
sigui elevada al Ple del Parlament.

Creiem que aquesta escola s’ha de garantir i executar amb la màxima celeritat 
per a evitar més incertesa i els dubtes, i s’ha d’aconseguir disposar d’un calendari i 
compromís ferm per part del Departament d’Ensenyament.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un calendari d’execució del projecte i la redacció de l’avantprojecte 

de construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.
2. Assignar una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat per a 

l’any 2018 per a l’execució del projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas 
de Terrassa.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63063)

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 continuar tre-
ballant per garantir l’atenció a les necessitats d’escolarització i l’ensenyament de 
qualitat a Terrassa i a programar les actuacions educatives al conjunt del municipi 
d’acord amb les prioritats i les disponibilitats pressupostàries.
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