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La sessió s’obre a les deu del matí. Presideix el vicepresident primer del Parlament.

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del vicepresident primer del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei de pràctiques remunerades.
4. Cloenda de l’acte.

El vicepresident primer del Parlament

S’obre la sessió.
Bé, molt bon dia a tothom, com a vicepresident primer del Parlament us dono la 

benvinguda aquí, a casa vostra, al Parlament de Catalunya, a tothom. Als membres del 
Parlament que ens acompanyen, sobretot, també als antics diputats que, de fet, aquest 
projecte educatiu, el «Fem una llei», està promogut pels antics diputats. I també us dono 
la benvinguda als acompanyants de tots els centres educatius, als professors i, també, 
als alumnes.

Iniciarem aquesta sessió..., perdó, soc vicepresident primer, em dic Lluís Coromi
nas, eh?, a part de tenir càrrec tinc nom..., i per tant, també us dono la benvinguda, es
pero que us sentiu còmodes aquí, al nostre Parlament. I per tant, anem a començar la 
sessió directament.

Projecte de llei de pràctiques remunerades

D’acord amb l’article 121 del Reglament del Parlament de Catalunya, iniciem el de
bat i la votació del dictamen del Projecte de llei de pràctiques remunerades, que és el 
primer projecte de llei que veurem aquest matí. En tot cas, per presentar aquest dicta
men, i en nom del Govern, té la paraula l’honorable consellera Sabah Maouckil, que 
disposarà de deu minuts per fer la presentació.

La consellera Sabah Maouckil

Bon dia a tothom, diputats, consellers..., il·lustre senyor president. La nostra compa
reixença avui és per a la presentació de la nostra llei, la defensa de la llei amb relació 
amb les pràctiques remunerades realitzades pels alumnes dels cicles de formació de 
grau mitjà i superior. Des del Departament d’Ensenyament volem impulsar un nou mo
del de relació de confiança entre estudiants i empreses. A Catalunya, un cop acabada 
l’educació secundària obligatòria, els estudiants tenen l’opció d’estudiar batxillerat, for
mació professional o accedir al món laboral.

La formació professional capacita l’exercici qualificat de diverses professions i pro
porciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixe
ment propi de cada sector. El propòsit de la Llei de pràctiques remunerades és facilitar 
el marc institucional establert i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sis
tema educatiu català, no per tant, canviar novament l’ordenament educatiu, sinó possi
bilitar que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i con
solidi les bones pràctiques.

Aquesta llei vol reforçar la importància de la formació professional i vol fer una 
aposta per la potenciació de cicles formatius; desenvolupar el benefici de l’estudiant en 
el termini de realització de les pràctiques. Entre els objectius de la llei destaca l’objec
tiu de remuneració de pràctiques per part de la Generalitat de Catalunya i les organit
zacions col·laboradores. Qui i què afecta? En el capítol I, que està compost per diferents 
articles, a l’article 1, l’objecte d’aquesta llei és regular les pràctiques que desenvolupen 
els estudiants de Catalunya, de cicles de formació professional, en el seu àmbit acadè
mic i afavorintne la remuneració. En efecte, s’entén per estudiant tota persona que cursi 
ensenyament oficial, en qualsevol dels cicles de formació professional, ensenyaments 
públics, privats o mixtos, de formació contínua o altres estudis que ofereixen els centres 
de Catalunya.

Concepte de pràctiques: aquesta llei pretén regular l’acció formativa desenvolupa
da pels estudiants i supervisada pel centre amb l’objectiu d’aplicar i complementar els 
coneixements adquirits amb la formació acadèmica; apropar l’estudiant a la realitat de 
l’àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar 
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competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat laboral. Són pràctiques 
curriculars les que figuren en els plans d’estudis, amb la corresponent assignació de 
crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu. Els requisits que han de 
complir els estudiants per acollirse a aquesta llei és estar matriculats a l’assignatura 
vinculada, segons el pla d’estudis de què es tracti i no mantenir cap relació contrac
tual amb l’entitat col·laboradora o si escau, amb el mateix centre on farà les pràcti
ques. L’assignació dels estudis correspon als directors dels centres i als directors dels 
departaments o al professor en qui deleguin, establir els criteris que s’han d’aplicar 
per permetre una priorització adequada per a l’assignació d’estudis en la realització 
de les pràctiques.

Passem al capítol II, en l’article 7, tutoria. «El tutor acadèmic i tutor extern, per 
vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l’entitat per una banda i els centres per 
una altra, han d’assignar a cadascú un tutor, els quals han d’actuar coordinadament. 
El tutor designat per l’entitat, anomenat tutor extern, ha de ser un empleat amb for
mació qualificada i adequada als objectius de les pràctiques i del projecte formatiu.» 
En tema de projecte formatiu, els tutors externs i els tutors acadèmics han d’elaborar 
un projecte formatiu que concreti els objectius adequats i les activitats professionals 
que s’han de desenvolupar, la durada i període de les pràctiques. Les pràctiques tenen 
la durada prevista al pla d’estudis corresponent. Pel que fa a les pràctiques extracur
riculars, tenen una dedicació màxima de 350 hores anuals, corresponents al segon 
curs.

L’avaluació d’aquestes pràctiques..., correspon al tutor acadèmic l’avaluació final de 
les pràctiques acadèmiques externes, d’acord amb els criteris d’avaluació que s’inclouen 
en el document annex esmentat i prenent en consideració l’opinió del tutor extern, en la 
qual, la qualificació de les pràctiques és apte o no apte. 

El reconeixement de l’activitat professional als estudiants que acreditin una ex
periència professional en un camp semblant als estudis que estan cursant, el poden 
convalidar..., les pràctiques, de manera que no..., poden abstenirse de fer les pràcti
ques.

El reconeixement i l’acreditació de l’estudiant en finalitzar les pràctiques. L’entitat 
externa ha d’expedir un certificat a l’estudiant, en el qual consti, com a mínim, l’orienta
ció de les pràctiques, el nombre d’hores i el període de realització. 

Pel que fa a la gestió de tota la documentació de les pràctiques, correspon o se’n fan 
càrrec els centres en els quals l’alumne o l’estudiant cursa aquest cicle formatiu.

En el capítol III, i a l’article 14, la contraprestació, la part més important i la qual 
destaquem en aquesta nova llei és que l’ajut a l’estudi per part de l’entitat col·laboradora 
i la Generalitat té caràcter d’obligatorietat en les pràctiques. L’empresa contractant es fa 
responsable del cent per cent del sou de l’alumne en pràctiques, que ha de ser l’import 
mínim del salari mínim interprofessional vigent en l’any que està fent les pràctiques 
l’alumne.

L’empresari pot recuperar aquest import, en el cas de contractar l’alumne, per un 
període mínim de sis mesos, que pot ser per via de bonificació de la Seguretat Soci
al. L’impacte que volem que tingui aquesta llei és que l’estadística d’abandonament 
dels estudis entre divuit i vintiquatre any disminueixi. L’estadística 20162017 és un 
18 per cent, també generarà un benefici bastant elevat per part de l’empresa i per part 
de l’estudiant. L’empresa tindrà unes bonificacions per part de la Seguretat Social i 
l’alumne també tindrà un..., és un ingrés que tindrà per poder acabar els seus estudis.

I, per últim, un dels impactes que tindrà és que les empreses tindran més considera
ció a aquests alumnes i per part dels alumnes, també estaran molt motivats per anar a 
pràctiques i per acabar els seus estudis. 

I gràcies per la vostra atenció.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

De fet, el Reglament prohibeix això que acabeu de fer, que és aplaudir... (el vice-
president primer riu) fins i tot al públic, però avui farem una excepció i, per tant, feu 
allò que calgui mentre..., dintre d’un ordre, per això hi ha una presidència, per fer d’al
guna manera que el debat es pugui portar en tots els seus moments, hi hagi aprovació o 
desaprovació.
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Bé, en tot cas, fixada la posició per part del Govern, ara la resta de grups parlamen
taris tenien la paraula. 

Començarem amb la intervenció d’en Carles Cebrian, en nom del Grup Parlamenta
ri de l’Institut de Sentmenat, endavant, per un temps màxim de cinc minuts.

Carles Cebrian

Bé, gràcies vicepresident, bon dia a tots i totes. Gràcies, consellera, per llegirnos 
una llei que ja havíem llegit. Des de l’Institut de Sentmenat presentem ja la nostra esme
na a la totalitat a aquest projecte –a causa dels seus múltiples errors i mancances– que 
ens ha presentat la consellera.

Tot i haver tingut l’oportunitat de corregir errors, afegir les nostres propostes i modi
ficacions, no hi ha hagut cap intenció per part vostra. Resumim, de quarantauna esme
nes, n’heu acceptat una. 

Creiem que és fonamental en la política la capacitat d’arribar a acords, corregir er
rors, participar en el debat, incorporar les esmenes d’altres punts de vista per tal d’ela
borar una llei sense errors, amb consens i amb un mínim de diversitat d’opinions.

Com s’ha vist durant aquestes vuit setmanes de debat online, no hi ha hagut cap pre
disposició del grup que presenta la proposta de llei per mantenir cap acord ni cap esme
na. Això sí, s’ha de reconèixer el gran domini de la llengua catalana, ja que l’únic canvi 
que heu fet ha sigut una paraula pel seu sinònim; la llengua, la domina. 

El grup ens ha presentat un document que suposadament ha de ser una llei, encara 
que aquest document presenta moltes mancances que evidencien que no s’ha fet l’esforç 
de llegir les lleis actuals, ja que s’haurien pogut trobar molts articles interessants que 
s’haurien d’haver afegit. Una llei no es pot fer amb el coneixement quotidià o amb el co
neixement de carrer que té una persona, cal informarse per fer una llei amb rigor i amb 
un mínim de debat.

Doncs, quan un projecte de llei pretén substituir una llei vigent, que res més que fer 
una lectura d’aquest document per tal d’adonarse de les mancances que presenta i que 
ara passo a enumerar: no influeix ni fa referència a cap programa de reinserció social, 
cosa que deixaria persones en risc d’exclusió social o pobresa sense cap oportunitat de 
realitzar pràctiques, cosa que les lleis actuals sí que ho contemplen; no especifica ni fa 
cap diferència entre els diferents tipus de mòduls, ni entre els més pràctics ni els més 
teòrics, i, per tant, deixa en evidència un grup d’estudiants que, des del seu propi mòdul, 
han fet una llei per a la globalitat, sense tenir en compte les diferències entre els seus 
companys.

La llei no proposa límits a la remuneració, només estableix que, per treballar 350 
hores, s’hauria de pagar un salari mínim, cosa que també deixa en evidència, ja que 
trobem incorrecte que, per començar, depenent de la pràctica, l’estudiant generarà més 
benefici o menys a l’empresa. Per tant, tampoc es tracta de produir pèrdues. L’estudiant 
passarà un temps aprenent, sense produir benefici i depenent després de la pràctica, en 
produirà més o menys. Per ser la part més important de la llei, està mal feta. També s’ha 
de recordar que l’estudiant rep un coneixement, una qualificació i el posterior reconei
xement de les pràctiques, cosa que ja el beneficia.

De totes maneres, nosaltres sí que hem llegit les esmenes dels altres grups i hem 
canviat i hem mostrat la nostra opinió. Estem a favor de la remuneració, però creiem 
que és fonamental que s’estableixi, entre l’estudiant i l’empresa, en el moment de dur 
a terme el conveni, ja que s’ha d’establir en funció del que produirà. Com he dit, no es 
tracta de fer pèrdues a l’empresa i, per tant, que aquesta pugui deixar d’oferir les pràc
tiques. En fi, un conjunt d’errors que podria seguir enumerant si tingués més dels cinc 
minuts.

Cal remarcar la nostra posició a favor de pactar amb els altres grups que han presen
tat esmenes, per tal d’acabar amb aquests errors que hem enumerat. Totes les esmenes 
dels altres grups eren semblants i podem votar junts per presentar un projecte comú, al
ternatiu, que creï un espai de consens, cosa que vosaltres no heu tingut la capacitat de 
fer. (Remor de veus.) Nosaltres ens hem dedicat a afegir al projecte de llei totes les es
menes dels altres grups que podem votar com a text alternatiu.

Els altres grups hem presentat esmenes molt útils i importants, vosaltres ni les heu 
considerat; els altres, sí. Una gestió penosa d’un debat; sense pactar, mai arribarem a 
cap acord i, en democràcia, els acords són fonamentals. Els altres grups tenim l’oportu
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nitat de demostrar l’esperit democràtic i arribar a un acord paral·lel, que sigui un projec
te de llei complert, amb diversitat d’opinions i millores incorporades. Santa Coloma de 
Farners ja ha tingut la seva oportunitat, ara és la de la resta.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Permeteume que, abans de passar la paraula al representant de 
l’Institut XXV Olimpíada, us traslladi tot l’escalf i tot el condol del Parlament de Cata
lunya per la pèrdua del vostre company, Pol Gaya, aquesta setmana. 

En tot cas, té ara la paraula el Joel Roldan, en nom de l’Institut XXV Olimpíada.

Joel Roldan

Gràcies, vicepresident. Senyors i senyores diputades, l’Institut XXV Olimpíada vo
tarà a favor, encara que dividirem la nostra intervenció a partir de dues premisses críti
ques, que resumeixen les nostres esmenes. 

La primera, demanem que la llei que avui debatem reculli la possibilitat que tots els 
alumnes de batxillerat i, especialment, els estudiants de la branca de ciències socials, 
puguin fer algun tipus de pràctiques, també remunerades, a l’empresa per poder obte
nir una experiència preprofessional i aconseguir coneixements pràctics del món laboral. 
Potser sembla una barbaritat aquesta proposta, però, si us ho sembla, és perquè el sis
tema s’ha creat de manera que no sigui possible ferles dins del pla d’estudis de batxi
llerat.

La segona, considerem que aquestes pràctiques poden fernos entendre els fona
ments de la nostra societat liberal, que basa el seu eix i fonament en el treball com a 
apropiació i justificació de la propietat, en la que destaquem l’existència de desigualtats 
de classe, de gènere i d’edat que haurien de desaparèixer per fer viable un model de jus
tícia social que fonamenti la nova societat que està per arribar i de la qual nosaltres se
rem els seus subjectes més actius.

Per tant, pensem en la necessitat que les pràctiques o qualsevol forma de participa
ció en el món laboral han d’estar remunerades per evitar l’explotació i l’esclavatge labo
rals. Creiem que la manca de remuneració o salari fomenta la injustícia social. Estimem 
que nosaltres, els alumnes, hem de ser capaços de formarnos en la consciència crítica 
de saber diferenciar entre l’explotació i la veritable retribució justa a un treball o contri
bució social.

Abans d’acabar, ja ens ha informat el vicepresident, vull aprofitar des d’aquesta tri
buna, per retre homenatge a Pol Gaya, que era el nostre company i amic, i ens va deixar 
la nit del 13 al 14 de juny. Aquests dies són tristos per nosaltres, sempre et recordarem, 
Pol, una abraçada molt forta als seus propers.

Per finalitzar aquesta intervenció, dono les gràcies, en nom de tots els meus com
panys i companyes, a tots els participants, i sobretot donem les gràcies al Parlament de 
Catalunya, als antics diputats i diputades, que han organitzat aquest premi Conviure i 
aquest projecte «Fem una llei», per fer possible un assaig i simulació de les formes de 
participació política, les quals aprofundirem i ampliarem per poder dur a terme una so
cietat veritablement democràtica, independent i justa. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Moltes gràcies, diputat. També, per fixar la seva posició, en nom del Grup Parla
mentari Institut Severo Ochoa, d’Esplugues de Llobregat, té ara la paraula el diputat 
Sergio Chillón.

Sergio Chillón

Senyor president, senyories, senyors i senyores convidats, pujo a aquesta tribuna en 
representació del Grup Parlamentari de l’Institut Severo Ochoa per defensar i explicar 
la nostra posició en referència a l’aprovació de la llei autonòmica de pràctiques remune
rades.

En primer lloc, m’agradaria dir que, encara que des del nostre grup parlamentari 
pensàvem que era més urgent legislar abans sobre altres qüestions que afecten els joves, 
com és l’habitatge, indispensable com a plataforma per a l’emancipació i el desenvolu
pament personal de qualsevol jove, com a estudiants que som ens va semblar, des del 
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principi, molt interessant la proposta de llei que es va fer des del Grup Parlamentari que 
sosté l’actual Govern.

Per això, des del principi i en tots els tràmits parlamentaris, la nostra actitud ha estat 
d’enriquir i millorar un projecte amb el qual estàvem d’acord des del principi; que en
tenem útil i necessari, que és de justícia per al desenvolupament personal i professional 
dels joves. A continuació, passo a detallar les nostres posicions en els treballs previs de 
la comissió.

En el preàmbul, el nostre grup no fa cap esmena, ens sembla correcte i explica molt 
bé la formació professional, i el que suposa per al desenvolupament de la nostra societat.

Respecte al capítol I, tractem qüestions de forma i estil per evitar repeticions inne
cessàries en el text i intentar treure qüestions que no pensem que hagin d’estar a la llei. 
Algunes esmenes d’estil i forma han estat acceptades, però no així allò important. No
saltres també acceptem algunes esmenes d’altres grups, però ja ens trobem amb l’im
mobilisme del grup del Govern. Podem entendre que pensin que el seu projecte és el 
millor projecte possible, però, com diré més endavant, s’ha evidenciat que desatén mol
tes qüestions, fins i tot, tècniques.

Pel que fa al segon capítol, la nostra intervenció sí que va posar l’accent d’intentar 
assegurar la remuneració de les pràctiques curriculars, és a dir, de les obligatòries, i 
deixar fora de la llei les extracurriculars i optatives. Pensem que aquest canvi, en el 
paradigma de l’ensenyament, és un gran canvi, molt important i necessari, amb un 
cost econòmic, però amb un retorn molt gran al conjunt de la societat. Per això, i do
nada la dificultat en la implementació, hauríem d’haver començat per les pràctiques 
obligatòries i, més endavant, valorar com hauria funcionat per ampliarho, si escau. 
De nou, ens trobem amb la negativa dels altres grups, sobretot del grup que recolza el 
Govern.

Però arribem al tercer capítol, i hi arribem amb el nostre afany constructiu una altra 
vegada. Les nostres esmenes van encaminades a aclarir que la remuneració, com a mí
nim, ha d’estar per sobre del salari mínim interprofessional; a facilitar el cobrament i/o 
el pagament d’aquesta; a parlar del compte corrent de l’estudiant com a requisit de for
ma que el projecte oblidava per rebre l’ingrés; a no oblidar els estudiants que no poden 
gaudir de l’assegurança escolar en estar en una privada. 

I, finalment, i molt important, no vull deixar de ressaltar, en aquesta sessió plenà
ria –i, a més, aprofito per demanarne als grups la reconsideració–, proposem suprimir 
la Disposició Derogatòria que, tècnicament i legalment, no podem aprovar per no te
nir capacitat legislativa per decidir sobre les normes de rang superior.

Per tot el que s’ha exposat, el nostre vot, en la sessió d’avui, al Projecte de la llei de 
pràctiques remunerades, serà abstenció. 

Moltes gràcies per la seva atenció.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Bé, també en nom del Grup Parlamentari Institut Can Puig, de 
Sant Pere de Ribes, té ara la paraula la diputada Laia Serra.

Laia Serra

Bé, moltes gràcies, bon dia. Permeteume, abans, que em presenti. Com bé ja ha dit, 
em dic Laia i soc una estudiant del segon curs del cicle de grau mitjà de gestió adminis
trativa. Estic aquí per parlar en representació de tots els meus companys del cicle. Per 
cert, el nostre institut es diu Can Puig, és públic, i està a Sant Pere de Ribes. 

Tal com diu el preàmbul, estem d’acord en la necessitat de fer una revolució en l’en
senyament i, sobretot, en la postobligatòria, centrar els esforços en una oferta educativa 
renovada, atraient, per a nosaltres, els alumnes, que potenciï la qualitat, l’excel·lència, la 
innovació, l’equitat, minori les desigualtats socials i s’enfoqui cap a un progrés de crei
xement personal.

Estem d’acord en la creació d’aquesta llei, que el que vol és reforçar la importància 
de la formació professional i potenciar els cicles formatius, l’aneguet lleig de l’educació. 

Per donar valor a aquesta formació, creiem en la necessitat de crear una llei que re
guli unes pràctiques remunerades, que millori el sistema educatiu català i que, tal com 
diu el preàmbul, la remuneració d’aquestes pràctiques suposi un incentiu econòmic per
sonal i professional per a l’estudiant.
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Però no estem d’acord en diferents punts, formes o maneres d’expressar les coses i 
que, en el seu moment, ja vam expressar. Seguim defensant que el projecte de llei no 
contempli les pràctiques extracurriculars, pensem que uns estudis professionals han de 
tenir formació en centres de treball i prou. Qualsevol possibilitat d’augmentar aquestes 
pràctiques bloqueja l’accés al mercat laboral amb contractes de treball. També estem 
convençuts que qualsevol llei que emani d’aquest Parlament ha de ser aplicable per a 
tothom. En concret, ens referim al fet que les normes no han d’afectar només l’escola 
pública, la privada també ha d’estar sota el paraigua legal que neix d’un parlament que 
esperem que representi tots els ciutadans.

En el debat internauta van sorgir dos punts fonamentals, des del nostre punt de vista. 
El primer, fa referència al canvi de paraules concretes. Sabem que una sola paraula pot 
canviar el sentit i la intenció d’un text. Per això, seguim insistint a canviar tant la parau
la «nacional» com la paraula «mixta», totes dues aplicades a les institucions educatives, 
i proposem canviarles per «pública» i «concertada», respectivament. Ho fem perquè 
els adjectius s’adeqüen millor a la idea que volen transmetre.

L’escola no és de la nació, sinó de tots, per això és pública i l’escola no és mixta, sinó 
concertada, en la mesura que no està en mans de l’Estat, malgrat que rebi finançament 
públic mitjançant un concert. 

El segon, és més ideològic i –si no canvien les normes– legal. Estem parlant del de
bat entorn del tema de prohibició de fer pràctiques a una persona amb antecedents. Re
petirem el que ja vam escriure en el seu moment: «El sistema espanyol –el català, quan 
sigui aprovat, i nosaltres també– creu en la reinserció i no planteja la presó com a càs
tig.» A més, un cop finalitzada la pena imposada, la persona ja ha complert. La Consti
tució espanyola, i esperem que la catalana, estableix la nodiscriminació i, evidentment, 
això ho és. Les persones amb antecedents penals mai es podrien treure un títol acadè
mic, perquè a aquesta llei s’afegeix aquest punt i els prohibiria fer un dels mòduls del 
cicle. I si no tenen tots els mòduls aprovats, no es pot obtenir la titulació.

Avui, a més, volíem afegir que l’article 23 dels Drets humans reconeix que totes les 
persones tenen dret al treball. I bé, ja acabo, desitgem, des de l’IES Can Puig, bona sort 
a tothom i esperem que el Parlament sigui casa de tots.

El vicepresident primer

Molt bé, gràcies diputada. Finalment, pel Grup Parlamentari de l’Institut de Santa 
Coloma de Farners, té ara la paraula Domènech Bosch.

Domènech Bosch

Hola, «bones» a tots. En resposta a.., aniré directe, en resposta a Sentmenat, de les 
quarantauna esmenes que vàreu dir, quantes d’elles eren paraules sinònimes, també? 
N’eren moltes... (Veus de fons.) N’hi havia moltes, de paraules sinònimes, entre tots. 
Clar, si canviem paraules per paraules, podem ferne moltes, d’esmenes. 

Després, les persones en exclusió social, doncs, creiem que per a una persona que no 
tingui diners serà un benefici poder tenir unes pràctiques per les quals ella es pugui..., 
pugui tenir un ingrés, d’unes pràctiques que haurà de fer obligatòriament.

A l’Institut Ochoa, respecte a les pràctiques extracurriculars –també amb Can 
Puig–, creiem que ja que fem una llei, la fem bé i pensem també en les persones que es 
volen treure ja les pràctiques abans d’hora, perquè un dels nostres punts era poderseles 
convalidar. O sigui, si a una persona no li va bé ferles un any, si les fa l’any anterior, fer
les extracurriculars, l’any següent se les pot convalidar i..., a Can Puig vàreu dir, també, 
que les persones que sortien de la presó, que no podien fer les pràctiques i ara dieu que 
sí... Clar, les persones que han sortit de la presó, ja sigui per delictes majors o menors, 
han de poder estudiar igual que nosaltres.

I fins aquí, la meva breu resposta.

El vicepresident primer

Moltes gràcies, diputats. Acabades les intervencions i els posicionaments dels dife
rents grups parlamentaris, procedirem a la votació.

La votació, la farem a mà alçada i per tant, hi haurà paperetes per als vots a favor o 
els vots en contra i les abstencions.

Recordeu que els vots a favor tenen la papereta verda, les vermelles, en contra i les 
abstencions, la taronja.



sim
ula

ció

DSPC E  2
16 de juny de 2017

 9 

Si els diputats i diputades tenen preparades les paperetes, primer de tot, els demano 
els vots a favor, endavant.

Vots en contra?
Abstencions.
Ja veieu que, amb aquest sistema digital que hem fet servir, els resultats són ràpids. 
En tot cas, informarvos que aquest Projecte de llei sobre les pràctiques remunerades 

ha estat aprovat per 35 vots a favor, 11 en contra i 11 abstencions. Per tant, ha quedat 
aprovada aquesta llei.

Felicitarlos per la feina feta, acabarem la sessió. Deixinme abans, per això, que els 
feliciti per la feina que heu fet, a més, es nota que ho heu preparat, algun pique entre..., 
Sentmenat i la resta del món... (Remor de veus.) Jo soc de Castellar del Vallès, si us ser
veix d’alguna cosa, els de Castellar, us ajudarem. En tot cas, felicitarlos per aquesta fei
na feta, espero que hàgiu conegut una miqueta més el funcionament del Parlament de 
Catalunya.

De fet, aquí, on us trobeu avui asseguts, ahir mateix, vam acabar la sessió gairebé 
a les vuit del vespre. Cada quinze dies tenim dos dies de sessió i estàvem fent això ma
teix, amb lleis i amb mocions i amb interpel·lacions, de veritat, que el que pretenen, al 
final, és, sobretot, transformar a millor la nostra societat. I això que heu fet avui, amb 
les pràctiques remunerades per veure si les coses poden anar millor, ens toca ferho en 
tots els àmbits de la vida, i no ho fem només aquí dintre, sinó que procurem també te
nir molt contacte amb la societat, molt contacte amb els diferents sectors, amb les per
sones.

I també, una de les altres maneres de contactar amb la societat és que vosaltres 
conegueu millor el funcionament de les institucions de representació que tenim al nos
tre país, a Catalunya, i, per tant, espero que hàgiu reeixit en aquest coneixement.

Res més, espero que hagi estat útil, que us hagi interessat, que també us hagi diver
tit, perquè, al final, si no us ho passeu bé, difícilment això entra millor. I agrair, una ve
gada més, a l’Associació d’Antics Diputats aquesta iniciativa i la seva presència aquí i, a 
tots vostès, els acompanyants, els professors, si hi ha algun representant, també, d’algun 
ajuntament, agrairvos la vostra presència avui aquí.

Gràcies a tots i s’aixeca la sessió.
(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a dos quarts d’onze del matí i vuit minuts.



sim
ula

ció

DSPC E  2
16 de juny de 2017

 10

Annex
Llei 3/2017, del 8 de març de 2017, de pràctiques remunerades

Article 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquesta llei és regular les pràctiques que desenvolupen els estudiants 
de Catalunya de cicles de formació professional, en el seu àmbit acadèmic, i afavorir-ne la 
remuneració.

1.2. A aquest efecte, s’entén per estudiant tota persona que cursi ensenyaments ofi-
cials en qualsevol dels cicles de formació professional, ensenyaments públics, privats o 
mixtos, de formació contínua o altres estudis que ofereixin els centres de Catalunya.

Article 2. Concepte
2.1. S’entén per pràctiques externes l’acció formativa desenvolupada pels estudiants i 

supervisada pel centre amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits 
amb la formació acadèmica, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en el 
qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la 
seva incorporació al mercat de treball.

2.2. Les pràctiques externes es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o admi-
nistratives de les entitats col·laboradores, siguin entitats públiques, privades o nacionals.

Article 3. Modalitats
3.1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars.
3.2. Són pràctiques curriculars les que figuren en els plans d’estudis amb la correspo-

nent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu.
3.3. Són pràctiques extracurriculars les que els estudiants poden fer amb caràcter vo-

luntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del pla d’estudis corresponent.

Article 4. Requisits d’accés
4.1. Per fer pràctiques externes, els estudiants han de complir els requisits següents: 
— Estar matriculats a l’ensenyament al qual es vinculen les competències bàsiques 

que s’han d’adquirir amb la realització de les pràctiques.
— En cas de pràctiques curriculars, estar matriculats a l’assignatura vinculada, segons 

el pla d’estudis de què es tracti.
— No mantenir cap relació contractual amb l’entitat col·laboradora o, si escau, amb el 

mateix centre on faran les pràctiques.
4.2. Excepcionalment, quan l’estudiant vulgui desenvolupar les pràctiques en una enti-

tat amb la qual ja té establerta una relació prèvia de caràcter laboral o similar o amb la qual 
manté una relació de parentiu fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern 
del centre o el departament, segons escaigui, es pot autoritzar la realització de les pràcti-
ques externes, després de verificar la veracitat d’aquesta relació i la qualitat de les pràcti-
ques. A aquest efecte, els estudiants han de presentar un document que reculli les carac-
terístiques d’aquesta relació.

Article 5. Assignació dels estudiants
Correspon als directors dels centres o als directors dels departaments, o al professor 

en qui deleguin, establir els criteris que s’han d’aplicar per permetre una priorització ade-
quada per a l’assignació d’estudiants en la realització de pràctiques, un dels quals és la 
nota mitjana de l’expedient acadèmic del cicle que es cursa. En tots els casos, aquests cri-
teris s’han de publicar amb anterioritat al procés d’assignació de les pràctiques.

Article 6. Formalització
6.1. En aquest conveni de cooperació educativa hi han de figurar les dades següents: 
— El nom de les entitats signants.
— Les condicions genèriques de les pràctiques.
— El règim de permisos dels estudiants.
— El règim d’assegurances d’accidents i responsabilitat civil, si escau.
— La protecció de dades de l’estudiant.
— La vigència del conveni, les causes d’extinció i les condicions de rescissió anticipa-

da en cas d’incompliment del conveni.
— El règim de resolució dels eventuals conflictes que sorgeixin en el desenvolupament 

de les pràctiques.
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— La forma de reconeixement, per part del centre, de la tasca dels tutors de les enti-
tats col·laboradores.

6.2. En ocasió de cada acolliment en pràctiques per part d’una entitat col·laboradora, 
s’ha de subscriure un document complementari al conveni de cooperació educativa, que 
s’ha d’adjuntar com a annex i que han de signar el representant de l’entitat col·laboradora, 
el director del centre o director del departament i l’estudiant.

6.3. En l’annex a què fa referència l’apartat 6.2 s’hi han de reflectir les condicions parti-
culars de les pràctiques. Concretament, hi han de figurar les dades següents: 

— Nom de l’estudiant.
— Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
— Projecte formatiu.
— Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació de l’obligatorietat d’elaboració 

d’una memòria final per part de l’estudiant).
— Durada, horari i període de realització.
— Lloc de realització.
— Designació dels tutors per part d’ambdues entitats.
— Valoració en crèdits, si escau.
— Criteris d’avaluació.
— Quantia i forma de pagament dels ajuts a l’estudi, si escau.
— Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a l’entitat vinculada, si escau.
— Compromisos de l’estudiant.
— Especificació que la realització de pràctiques no implica la constitució de cap vincle 

laboral entre l’entitat i l’estudiant.

Article 7. Tutoria
7.1. Tutor acadèmic i tutor extern
7.1.1. Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l’entitat, per una banda, i els 

centres, per l’altra, han de designar cadascuna un tutor, els quals han d’actuar coordina-
dament.

7.1.2. El tutor designat per l’entitat, anomenat tutor extern, ha de ser un empleat amb 
formació qualificada i adequada als objectius de la pràctica i del projecte formatiu.

7.2. Funcions dels tutors
7.2.1. El tutor acadèmic i el tutor extern han de desenvolupar, de manera coordinada, 

les funcions següents: 
— Elaborar el projecte formatiu.
— Fer-ne el seguiment i verificar-ne l’aprofitament.
— Assessorar i donar suport a l’estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
7.2.2. El tutor acadèmic és l’encarregat d’avaluar les pràctiques i autoritzar les modifi-

cacions que s’introdueixin en el projecte formatiu. La designació implica el reconeixement 
de la dedicació docent que aprovi el centre.

Article 8. Projecte formatiu
Els tutors externs i els tutors acadèmics han d’elaborar un projecte formatiu que con-

creti els objectius educatius i les activitats professionals que s’han de desenvolupar. El 
objectius s’han d’establir tenint en compte les competències bàsiques, genèriques, i si es-
cau, específiques, que hagi d’adquirir l’estudiant.

Article 9. Durada i període de les pràctiques
9.1. Les pràctiques curriculars tenen la durada prevista al pla d’estudis corresponent.
9.2. Les pràctiques extracurriculars tenen una dedicació màxima de 350 hores anuals 

corresponents al segon curs.

Article 10. Avaluació
10.1. Correspon al tutor acadèmic l’avaluació final de les pràctiques acadèmiques ex-

ternes, d’acord amb els criteris d’avaluació que s’incloguin en el document annex esmen-
tat i prenent en consideració l’opinió del tutor extern.

10.2. La qualificació de les pràctiques extracurriculars és d’apte o no apte. 

Article 11. Reconeixement d’activitat professional
11.1. Els estudiants que acreditin una experiència professional en un camp relacionat 

amb els seus estudis poden tenir reconeixement com a pràctiques curriculars.
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L’estudiant ha d’aportar un informe en el qual s’especifiquin les tasques, les funcions 
desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari, juntament amb els justificants que 
acreditin l’experiència professional.

11.2. Pel que fa als estudis de grau mitjà, la tramitació del reconeixement d’activitat 
professional s’ha de fer d’acord amb el que estableix la normativa acadèmica dels ense-
nyaments de grau mitjà.

11.3. Pel que fa als estudis superiors, la tramitació del reconeixement d’activitat pro-
fessional s’ha de fer d’acord amb el que estableixen les normes acadèmiques de graus 
superiors.

Article 12. Reconeixements acadèmics i acreditacions
12.1. Reconeixement i acreditació de l’estudiant
En finalitzar les pràctiques, l’entitat externa ha d’expedir un certificat a l’estudiant en el 

qual consti, com a mínim, l’orientació de les pràctiques, el nombre d’hores i el període de 
realització.

Així mateix, els centres han d’expedir un certificat acreditatiu de les pràctiques. 
12.2. Reconeixement i acreditació del tutor extern
Correspon a les entitats col·laboradores expedir l’acreditació, en la qual han de figurar, 

com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s’ha desenvolupat, 
el nombre d’estudiants tutoritzats i el total d’hores tutoritzades.

Article 13. Gestió
Els centres es fan càrrec de la gestió de les pràctiques sense perjudici de comptar 

amb la col·laboració de les secretaries dels centres o dels departaments.

Article 14. Règim econòmic i d’assegurances
14.1. La contraprestació
14.1.1. L’ajut a l’estudi per part de l’entitat col·laboradora i la Generalitat té caràcter 

d’obligatorietat en les pràctiques.
14.1.2. L’empresa contractant es fa responsable del 100% del salari del alumne en 

pràctiques, que ha de ser de l’import mínim del salari mínim interprofessional vigent per les 
350 hores. L’empresari pot recuperar aquest import en el cas de contractar l’alumne per 
un període mínim de 6 mesos, que pot ser per via de bonificació de la Seguretat Social.

14.2. Assegurances
14.2.1. En el desenvolupament de les pràctiques, els estudiants estan coberts per les 

prestacions de l’assegurança escolar.
14.2.2. Els estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l’assegurança es-

colar han de subscriure una assegurança privada que cobreixi les mateixes prestacions.
14.2.3. Els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer en el 

desenvolupament de les pràctiques amb la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva que 
tingui subscrita al centre.

14.2.4. Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d’assegurança, aquesta 
va sempre a càrrec de l’estudiant. Aquesta obligació ha de quedar reflectida en el conveni 
o en el seu document annex.

Disposició derogatòria

Aquesta llei deixa sense efecte la normativa reguladora de les pràctiques externes per 
als estudiants d’ensenyaments de formació professional oficials. Reial decret 1618/2011, 
de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior.

Disposicions finals

Disposició final primera
En tot allò que no estableix aquesta llei, és aplicable el Reial decret 592/2014, d’11 de 

juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de formació 
professional.

Disposició final segona
Correspon al director, tutor, en qui delegui, dictar les instruccions que calguin per inter-

pretar, aplicar i desplegar aquesta llei.
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