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Comissió d’Ensenyament

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qua-
lificació professionals. Tram. 250-00186/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 84, 35; esmenes: BOPC 121, 47).

2. Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció de l’Escola Sala i 
Badrinas, de Terrassa. Tram. 250-00187/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 84, 36; esmenes: BOPC 121, 47).

3. Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i la 
resolució d’obres pendents en centres educatius de Badalona. Tram. 250-00188/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 84, 38; esmenes: 
BOPC 121, 48).

4. Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults. Tram. 250-00206/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 95, 10; esmenes: 
BOPC 125, 8).

5. Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 de l’Escola 
Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès. Tram. 250-00207/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 95, 12; esmenes: BOPC 125, 9).

6. Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes. Tram. 250-
00212/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 100, 26; esmenes: BOPC 151, 10).

7. Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona. Tram. 250-00217/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 100, 31; esmenes: BOPC 151, 10).

8. Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de 
l’espectre autista. Tram. 250-00218/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
100, 33; esmenes: BOPC 151, 11).

9. Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’escla-
vitud. Tram. 250-00219/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 100, 34).

10. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO. Tram. 250-00220/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 100, 34; esmenes: BOPC 151, 11).
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Dossier 2

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

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de 
formació i qualificació professionals
250-00186/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2015, del 19 de juny, 

de formació i qualificació professionals amb l’objectiu de rellançar la Formació Pro-
fessional (FP) a Catalunya, facilitant l’accés a una formació de qualitat per esdevenir 
una eina de progrés i d’ocupabilitat, prevenint l’exclusió social i fomentant la igual-
tat d’oportunitats.

L’acord de Govern GOV/143/2015, d’1 de setembre, va aprovar el calendari se-
güent de desplegament de la Llei 10/2015: 

1. Abans del 25 de març de 2016 s’havia de dur a terme el desplegament regla-
mentari del pla d’acreditació i qualificació professionals.

2. Abans del 25 de juny de 2016 s’havia d’aprovar l’adscripció departamental i 
els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Cata-
lunya.

3. Abans del 31 de desembre de 2016 s’havia d’establir: 
a. La regulació de la Comissió Rectora.
b. La composició del Consell de Formació i Qualificació Professionals.
c. La regulació del Sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals.
d. La regulació de la Xarxa del Sistema.
e. La regulació dels centres de formació professional integrada.
f. La regulació de la Xarxa integrada d’Informació i orientació.
g. La regulació dels programes de noves oportunitats.
h. El desenvolupament d’itineraris formatius específics de caràcter postobligatori 

per a persones amb discapacitat reconeguda.
i. La regulació de l’Informe de Prospecció de necessitats.
j. La regulació i aprovació dels Consells Sectorials.
4. Abans del 31 de desembre de 2017 s’havia d’establir: 
a. La regulació de la simplificació dels procediments d’autorització de centres.
b. La regulació del Sistema d’indicadors desplegament de la llei.
c. La regulació de les beques i ajuts del sistema integrat.
d. La regulació de la gestió de la qualitat als centres.
e. La regulació de la gestió de la Innovació als centres.
f. La regulació del Registre d’Unitats de competència.
g. La regulació dels drets i deures en pràctiques i aprenentatge.
h. El Pla de formació permanent professorat i formadors.
i. La regulació del contingut de l’informe d’avaluació del sistema.
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5. Abans del 25 de juny de 2018 s’ha d’establir el primer informe d’avaluació del 
sistema.

Un any després de l’aprovació de la Llei, el dia 2 de juny de 2016, el Ple va apro-
var la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals que, entre d’altres, instava el Go-
vern a desplegar la Llei 10/2015, amb el compliment del calendari previst i amb la 
garantia d’una veritable integració dels subsistemes de la formació professional.

Tal i com preveu el calendari de desplegament de la Llei el proper 25 de juny de 
2018 el Govern ha de presentar l’avaluació del sistema català de formació professio-
nal, amb un anàlisi sobre si els estudis han aconseguit millorar en inserció laboral i 
han reduït l’abandonament escolar, entre altres factors. Però aquest mes de juny no 
hi haurà aquesta avaluació del sistema, perquè tres anys després de la seva aprova-
ció, la llei continua sense desplegar-se. A més, el Govern encara no ha aprovat l’ads-
cripció departamental i els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya, que havia de, per exemple, posar en marxa la llei, regu-
lar les beques i ajudes i dissenyar una pla de formació permanent per a professors i 
formadors de FP. El Govern ha perdut més de dos anys en decidir en quin departa-
ment de la Generalitat s’adscrivia l’Agència i el seu disseny.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiu, immediatament, el desplegament total de la Llei 10/2015, de for-

mació i qualificació professionals.
2. Complir, immediatament, els acords establerts en la Moció 42/XI del Parla-

ment de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualifi-
cació professionals.

3. Aprovar, abans de setembre de 2018, l’adscripció departamental i els Estatuts 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

4. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, el primer informe d’avaluació del sis-
tema català de formació professional.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8543 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8543)

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

Seguir treballant en el desplegament del contingut de la Llei 10/2015, del 19 de 
juny, de formació qualificació professionals, i donarà compliment a l’establert en les 
Mocions aprovades pel Parlament de Catalunya.

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

3. Aprovar, abans de setembre de 2018, l’adscripció departamental i els Estatuts 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
250-00187/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de l’escola Sala i Badrinas de Ter-
rassa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 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 Genera-
litat preveu completar la etapa educativa fins a sisè amb mòduls, a més aquesta es-
cola té dues línees 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.

Tant 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.
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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.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa la necessitat de la construcció de l’Escola 

Sala i Badrinas a Terrassa.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Elaborar un calendari d’execució del projecte i la redacció de l’avantprojecte 

de construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.
b. Assignar una partida pressupostària als propers pressupostos de la Generalitat 

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

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8544 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8544)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en el marc de 
la Taula Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Terrassa, elaborar la planifi-
cació de construccions escolars tenint en compte les projeccions demogràfiques, els 
recursos existents i la disponibilitat pressupostària.

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, tenint en comp-
te la planificació de construccions escolars, elaborar el calendari per la revisió de 
la documentació i acceptació del solar, la licitació de la redacció del projecte exe-
cutiu i direcció de l’obra per la construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Escola 
Badalona Port i la resolució d’obres pendents en centres educatius 
de Badalona
250-00188/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i la 
resolució d’obres pendents en centres educatius de Badalona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Badalona Port va posar-se en marxa el curs 2010-2011 en un moment 

d’increment de demana de places educatives a Badalona. Ho va fer amb 2 línies mo-
dulars prefabricades que s’han anat ampliant per fer front a la demanda d’alumnes. 
Aquesta situació, provisional, s’haurà d’acabar en el moment que es construeixi el 
nou edifici a l’antiga fàbrica de Can Badrines.

L’ampliació de l’Escola Badalona Port, amb la incorporació d’una tercera línia 
modular i amb l’ampliació dels espais proposats pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, han provocat que els alumnes es quedin, entre d’al-
tres complicacions, sense espai de pati pel lleure dels nens i nenes, i hagin d’utilitzar 
provisionalment part de la Plaça Elx durant el curs 2017-2018. La situació de pro-
visionalitat de l’Escola farà que enguany es graduï la primera promoció d’escolars 
educats en mòduls.

Per altra banda, la gestió del nou emplaçament definitiu de l’escola es troba para-
litzat. L’any 2016, l’Ajuntament ocupa el terreny on s’ha de construir la futura esco-
la i procedeix a realitzar una avaluació inicial de contaminació del terreny, resultat 
del qual es certifica la presència de toulè a nivell freàtic. El resultat es comunica a 
l’Agència Catalana de Residus per determinar quin és el procediment de desconta-
minació més adequat, i aquesta sol·licita a l’Ajuntament els projectes de construcció 
de l’escola, de les edificacions del privat i de la zona verda. Aquests projectes, però, 
són competència del Departament d’Educació de la Generalitat i no els redactarà 
fins que el solar sigui de la seva propietat.

Aquest fet provoca que s’arribi a l’acord entre les tres parts implicades. Acord 
que es basa en que l’Ajuntament elaborarà un avantprojecte de la construcció de l’es-
cola i, paral·lelament, el propietari redactarà un projecte de descontaminació basat 
en dues fases, una corresponent a la part pública i la segona a la part privada (on es 
troba el toluè). Tots aquests projectes s’enviaran conjuntament a l’Agència Catalana 
de Residus perquè aquesta ho estudiï i digui com s’ha de realitzar la descontamina-
ció de la zona. El termini per presentar aquesta documentació exhauria el dia 28 de 
febrer de 2018 i la documentació no ha estat lliurada a l’Agència Catalana de Resi-
dus, fet que provoca que en el proper curs, els i les alumnes, hagin de continuar en 
situació de provisionalitat.

El dimarts 24 d’abril 2018, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar 
una moció relativa a aquest tema, on insta a la Generalitat de Catalunya a adoptar 
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una sèrie de compromisos que el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
trasllada al Parlament de Catalunya mitjançant aquesta proposta de resolució.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en els propers pressupostos de la Generalitat les partides necessàries 

per a la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port per tal que el centre educa-
tiu abandoni definitivament totes les construccions modulars.

2. Instar a l’Agència Catalana de Residus a accelerar l’estudi i les accions de des-
contaminació del solar que ocupava l’antiga fàbrica de Can Badrines, un cop l’Ajun-
tament hagi lliurat la documentació necessària.

3. Oferir una solució a totes les escoles de la ciutat que porten molts anys espe-
rant-la, o bé la seva construcció o una reforma necessària per oferir una educació 
pública de qualitat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8545 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8545)

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

1. Encarregar el projecte executiu per la construcció de l’Escola Badalona Port 
quan l’Ajuntament de Badalona posi a disposició de la Generalitat de Catalunya del 
solar corresponent.

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

3. Garantir els recursos necessaris per continuar oferint una educació publica de 
qualitat a la ciutat de Badalona.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
250-00206/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre els Centres de Formació d’Adults, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament ha modificat els criteris en les prioritats d’as-

signació de places per als Cicles Formatius de Grau Superior, quan la Resolució 
ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres 
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2018-2019, no ho especifica.

Això representa una modificació de les regles del joc a última hora, creant greu-
ges comparatius en alguns casos, a més de menystenir l’esforç de l’alumnat en 
 d’altres.

Aquests canvis en els criteris de prioritat no han estat notificats durant el curs 
fins el mes de maig als centres i aules d’adults de Catalunya quan són, evidentment, 
centres autoritzats en la preparació de les proves d’accés.

Concretament, els i les alumnes que tenen un Grau Mitjà i que han optat per fer 
el curs de preparació de PACFGS als CFA (Centres de Formació d’Adults) es poden 
sentir enganyats pel Departament d’Ensenyament per diversos motius.

En primer lloc, a aquests alumnes se’ls ha prohibit presentar-se a la prova d’ac-
cés dels passats dies 16 i 17 de maig que els possibilitaria entrar també per una altra 
via (via 3).

En segon lloc, a aquests alumnes se’ls degrada a l’hora de la preinscripció perquè 
els que han fet un CAS als instituts els passen al davant (via 2, primer grup) i els que 
l’han fet en un CFA o AFA estan inclosos en la mateixa via d’accés, però en segon 
lloc. No s’acaben d’entendre les raons de tal cosa perquè tant uns alumnes com els 
altres han fet cursos programats i autoritzats pel Departament. La diferència més 
substancial és que qui fa el CAS paga una matrícula elevada i qui assisteix a les es-
coles d’adults no paga matrícula, generant la situació que, de facto, passa per davant 
qui paga més i que passar al segon grup pot perjudicar l’obtenció de plaça.

En tercer lloc, la nota obtinguda durant el curs ara no és tinguda en compte. Això 
és totalment antipedagògic i desvirtua el treball dels alumnes que s’han esforçat.

D’altra banda, les direccions dels Centres i Aules d’Adults no han pogut fer un 
servei d’informació acurat i rigorós durant aquest curs. Ni a les Juntes de Directors 
Central i Territorials ni a les direccions dels centres se’ls ha informat suficientment. 
I ara, un cop acabat el curs i fetes les avaluacions, a pilota passada, els nous criteris 
ho capgiren tot.

Fins ara no s’havia donat mai que l’alumnat dels centres d’adults compartissin 
via per accedir a les places dels cicles amb el d’un altre grup (alumnat que ha fet  el 
CAS) i el que és pitjor, no té prioritat dins d’aquesta via, estant en un grup que guar-
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da un 20 per cent de places per a dos col·lectius d’alumnes diferents i, a més a més, 
relegats a un segon terme.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar la Re-

solució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per  al 
curs 2018-2019, per tal que: 

1. L’alumnat dels Centres de Formació d’Adults i Aules de Formació d’Adults 
estigui en les mateixes condicions que el dels Cursos d’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior, evitant discriminació entre l’alumnat i equiparant els cursos de pre-
paració impartits per tots els centres.

2. Les notes obtingudes durant el curs de preparació d’accés o del Curs d’Accés 
a Cicles Formatius de Grau Superior siguin tingudes en compte i s’ordenin d’acord 
amb la nota del Grau Mitjà i la nota del curs, independentment d’on l’hagin cursat 
(Instituts d’Educació Secundària o Centres de Formació d’Adults/Aules de Forma-
ció d’Adults), especialment després que no han pogut participar a les proves d’accés.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9005 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9005)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 
a l’establert a la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les 
normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb 
fons públics, per al curs 2018-2019, per tal que: 

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

1. L’alumnat que acrediti el títol de tècnic de formació professional puguin acce-
dir als cicles formatius de grau superior de formació professional, establint un ordre 
de prioritats entre l’alumnat que ha cursat el curs de formació específic d’accés o el 
curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, l’alumnat que no 
l’ha cursat, l’alumnat que ha superat les formació o el curs de preparació per a les 
proves d’accés, i l’alumnat que acrediti el títol tècnic de grau mitja que no estigui en 
cap d’aquestes situacions.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

2. La qualificació mitjana obtinguda al cicle formatiu de grau mitja de formació 
professional acreditat per l’alumnat sigui tinguda en compte i s’ordenin les sol·lici-
tuds d’acord amb l’ordre de prioritat establert a la Resolució ENS/603/2018, de 27 
de març.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 
de l’Escola Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès
250-00207/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Jordi Ter-

rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 de 
l’Escola Bellavista Joan Camps al municipi de les Franqueses del Vallès, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Franqueses del Vallès és un municipi amb un gran territori en extensió i en 

diversitat. Compta amb cinc pobles distribuïts en una extensió de gairebé 30 quilò-
metres quadrats. Entre els cinc pobles, Corró d’Avall i Bellavista congreguen gran 
part de residents però la resta Llerona, Marata i Corró d’Amunt compta també amb 
un nombre important de població en edat escolar. Les distàncies entre nuclis són im-
portants, malgrat es compta amb transport públic, aquest no pot resoldre de manera 
suficient la diversitat en les recollides i els accessos a tots els centres escolars i Ins-
tituts del municipi sense establir recorregits massa llargs i esperes/itineraris que po-
den arribar a gairebé 45 minuts. En aquest sentit, és més sostenible potenciar l’oferta 
suficient i l’escola més propera a cada nucli, que obligar o condicionar la mobilitat 
derivada de l’assignació de plaça.

Actualment s’estan construint, venent i llogant habitatges que comportaran al-
menys un lleuger creixement de població. Tot i així, la crisis econòmica que ha patit 
el país, també, ha deixat rastre en Les Franqueses i, hores d’ara, es tradueix en da-
vallada en la demanda de places de P3.

D’altra banda, constatem que una part considerable de població de Bellavista, 
malgrat disposar de places a les escoles de primària més properes al domicili, aca-
ben tramitant sol·licitud a escoles de Corró d’Avall. En ocasions, això produeix que - 
malgrat les línies i places ofertades són suficients a les escoles de cada nucli per 
encabir la demanda del nucli de referència - finalment hi han famílies de Corró, 
Llerona i Marata que se les acaba assignant plaça a les escoles de Bellavista, qües-
tió que cada curs produeix queixes i que algunes d’aquestes famílies acabin resolent 
matriculant fora del municipi o/i a l’escola privada.

El Departament d’Ensenyament ha proposat el tancament de la segona línia de 
P3 a l’escola Bellavista Joan Camps, amb aquesta decisió el departament posa en 
risc la inclusió social del municipi i agreujarà les desigualtats i afavorirà la segrega-
ció, perquè hi haurà 2 línies en dues escoles diferents del poble de Bellavista  (9000 
habitants) mentre que es mantindran 6 línies pel poble de Corro d’Avall (10000 ha-
bitants) i que entra en contradicció amb la Resolució 175/XI del Parlament de Cata-
lunya la qual instava, ja en l’any 2016, al govern al manteniment de línies i reducció 
de ràtios i es pronuncia en contra del tancament de línies.

Creiem que cal defensar la qualitat de l’ensenyament públic, i que cal invertir en 
aquells centres i en aquelles zones que més ho necessiten.

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



CE 8
4 de desembre de 2018

Dossier 12

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 
1. No procedir al tancament de la segona línia de P3 de l’escola Bellavista Joan 

Camps al municipi de Les Franqueses del Vallès.
2. Adequar les ràtios per interès general a la demanda del municipi de Les Fran-

queses del Vallès amb una ràtio base de 20 a 22 alumnes a P3, com s’ha fet en altres 
municipis.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8141; 9004 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8141)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un punt 3

3. Crear un pla específic contra la segregació escolar al municipi de les Franque-
ses del Vallès, elaborat entre la Generalitat, l’ajuntament i la comunitat educativa.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9004)

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

1. Mantenir una oferta de llocs escolars en el primer curs d’educació infantil de 
segon cicle per al curs escolar 2018-2019 al municipi de Les Franqueses del Vallès 
que doni resposta a les necessitats d’escolarització i les preferències de les famílies 
expressades en les sol·licituds de llocs escolars presentades en el procés d’admissió 
d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya.

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

2. Adequar la ràtio en els grups de primer curs d’educació infantil de segon cicle 
a la demanda de llocs escolars del municipi de les Franqueses del Vallès.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Sonia Sierra Infante, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según en el Principio II de la Declaración de los Derechos del Niño, «El niño 

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dis-
pensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño».

Así pues, en una democracia debe existir la consideración fundamental de aten-
der siempre el interés superior del niño que ha de poder desarrollarse en condiciones 
de libertad y dignidad.

El 2 de octubre de 2017, algunas familias tuvieron que ir a buscar a sus hijos 
a los centros escolares y se encontraron a los menores angustiados e, incluso, llo-
rando. En el caso del IES Palau de Sant Andreu de la Barca, unos 200 alumnos de 
bachillerato se organizaron por Whatsapp para concentrarse para pedir que sus pro-
fesores tuvieran respeto hacia sus compañeros hijos de guardias civiles. El mensaje 
con el que organizaron la protesta es el siguiente: «Mañana, 5 de octubre del 2017, 
a las 8 de la mañana no entréis en el instituto, quedaros delante de la puerta princi-
pal en señal contra la actitud el centre IES El Palau discriminando a algunos hijos 
de guardias civiles, eso es una actitud irresponsable, inmadura y está fuera de lugar 
en un centro educativo de secundaria. Nos quedaremos fuera, delante de la puerta y 
nos sentaremos» (se ha respetado la ortografía y redacción del original).

Finalmente, no hubo sentada porque el suelo estaba mojado, pero los estudiantes 
se quedaron durante una hora fuera, en silencio, ante la puerta del instituto, mani-
festando el apoyo a sus compañeros e hijos de guardias civiles. Algo debió de pa-
sar en ese instituto para que los alumnos de bachillerato se autoorganizaran con un 
mensaje así.

Por si esto fuera poco, estos alumnos y sus familias han tenido que sufrir mani-
festaciones en su contra organizadas por algunos sindicatos, Som Escola y el Con-
sell Escolar de Cataluña (presidido por Lluís Font i Espinós, actualmente diputado 
en el Parlament de Catalunya por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya) 
y, además, tanto el portavoz del sindicato USTEC en diferentes medios de comuni-
cación como la asociación Rosa Sensat desde su perfil de Twitter, los han acusado 
de mentir.

Sin embargo, según podemos leer en el artículo «Estarás contento con lo que 
ha hecho tu padre», publicado por El País el 4 de octubre, nadie niega los hechos. 
El director del centro afirma que «han sido varios padres los que han mostrado sus 
quejas por lo ocurrido. Ahora estamos recabando todas las versiones y adoptaremos 
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las decisiones adecuadas para que lo ocurrido no altere la convivencia». Este mismo 
medio afirma que «todas las fuentes consultadas –padres, docentes, municipales...– 
circunscriben los hechos a dos o tres profesores, pero admiten su preocupación por 
el impacto que el episodio pueda tener en la localidad». Así pues, no parece ser que 
los alumnos y sus familias mintieran. No podemos permitir que en Cataluña se fal-
te el respeto a los menores que, además, no pueden defenderse y mucho menos en 
medios de comunicación como a los que han accedido representantes sindicales.

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

Propuesta de resolución
Instar al Parlament de Catalunya a: 
1. Manifestar su apoyo explícito a la Declaración de los Derechos del Niño.
2. Manifestar el apoyo a los alumnos catalanes que se han sentido humillados y que 

se ha vulnerado su dignidad y la de sus familias por la profesión de sus progenitores.
3. Garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas.
4. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusaciones de 

mentir que se han vertido contra ellos.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9063)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició de dos nous punts abans del punt 1

– Defensar l’educació com una eina fonamental per a la construcció d’una so-
cietat plenament democràtica i socialment cohesionada, i a refermar-se en els prin-
cipis rectors de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre els quals hi ha: la 
transmissió i consolidació de valors propis d’una societat democràtica, el respecte 
a la convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme o la partici-
pació.

– Rebutjar qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola, i instar al 
conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Garantir el dret a l’educació amb respecte a tothom amb independència de les 
seves idees i sense discriminació de cap tipus.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 5

5. Exigir al Departament d’Ensenyament que promogui la confiança en el sistema 
educatiu, aclarint els fets allà on s’han produït denúncies, donant les explicacions 
oportunes a partir dels informes elaborats per inspecció educativa o pels propis 
centres educatius afectats, i que fomenti una resolució de conflictes als centres edu-
catius per les vies i procediments previstos per la pròpia Administració Educativa.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, diputat, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el com-
plex educatiu de Tarragona (Antiga Laboral), per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Complex Educatiu de Tarragona, conegut localment com l’Antiga Universitat 

Laboral, està ubicat a 4 km del centre de la ciutat a l’autovia Salou-Tarragona, en un 
espai de més de 6 ha de superfície amb un seguit de serveis que cal afegir a una àm-
plia oferta formativa. Consta de dos centres de formació professional que ofereixen 
més de 40 titulacions de cicles formatius, una part important d’ells en modalitat de 
formació professional dual. La seva àrea d’influència abasta Tarragona, tot Catalu-
nya i altres comunitats autònomes veïnes.

L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional on 
s’imparteixen 19 títols diferents entre cicles de grau mitjà i cicles de grau superior 
de les famílies professionals de Sanitat, Activitats físiques i esportives, Imatge per-
sonal i Ensenyaments esportius. Com a centre específic de formació professional, 
la vinculació i la relació amb les empreses i amb l’entorn socioeconòmic esdevé un 
pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

L’Institut Pere Martell és un dels centres públics específics de formació profes-
sional més destacats i referent, a Catalunya, en els ensenyaments professionals. S’hi 
imparteixen 21 cicles formatius englobats en 9 famílies professionals, 4 Programes 
de Formació i Inserció, el curs d’accés a grau Superior i programes de Formació 
Ocupacional i Contínua.

Les residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el 
Departament d’Ensenyament ofereix als estudiants de secundària post-obligatòria 
de tot Catalunya que, per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, vénen 
a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten 
d’aquest servei en el període lectiu. L’alumnat intern gaudeixen dels serveis propis de  
l’internat, com sales d’estudi, sales de joc, sales de vídeo i de TV, etc. així com d’un 
servei d’atenció pedagògica complementària a la del centre on estudiï.

El Complex Educatiu de Tarragona ofereix servei de menjador, biblioteca, sala 
d’actes, sala de conferències, instal·lacions esportives, cafeteria i servei d’infermeria 
i consulta mèdica. També compta amb servei d’autobús urbà i zona d’aparcament 
gratuït.

Són prop de 2.500 els estudiants que passen pel Complex anualment que, sumats 
a la comunitat educativa, professors, administració, personal de restauració o de 
manteniment, habiten un recinte privilegiat a les comarques tarragonines.

Però és important tenir present que les instal·lacions del Complex provenen de 
l’Antiga Universitat Laboral inaugurada el 1956, és a dir més de 60 anys d’antigui-
tat. La manca d’unes polítiques clares en relació al futur del Complex Educatiu ha 
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comportat una deixadesa d’inversions i modernitzacions del conjunt que ha patit un 
manteniment de mínims.

Aquesta situació fa que tant la urbanització de l’espai, paviments, mobiliari, en-
llumenat o inclús les zones enjardinades siguin molt millorables. Però encara més 
greu és la situació dels edificis i de les instal·lacions bàsiques com les de calefacció, 
els tancaments o aspectes relacionats amb la seguretat i la salut.

Existeix un Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, però no una 
dotació pressupostària per a la correcta gestió, conservació i millora de les instal·la-
cions comunes de tot el recinte, llevat de la part de què disposen cadascun dels dos 
centres formatius. Suposadament aquestes previsions estan concebudes per a la tipo-
logia de centre més habitual, és a dir, un centre educatiu integrat a una trama urbana 
contínua, situació que s’allunya molt de la realitat dels centres de què parlem, amb 
uns requeriments de conservació més enllà que els d’un edifici amb aules ubicat al 
centre de la població.

Des d’aquest Òrgan de Gestió es va proposar un pla d’actuació, de mínims, a 
quatre anys per tal de donar resposta a les necessitats i priorització de les propos-
tes de millora. Les línies establertes com a prioritàries i urgents són la millora de 
les condicions ambientals (calefacció i tancaments) i la millora de les instal·lacions 
especialment en aspectes relacionats amb la seguretat com l’eliminació d’amiant.

Tot i que per aquest 2018 des de la Conselleria d’Ensenyament s’ha donat respos-
ta per a executar millores segons el Pla d’actuació proposat, no existeix compromís 
o garantia de continuïtat per a la resta d’actuacions. Aquestes actuacions es finan-
cen, suposadament, amb romanent econòmic de 2017 i amb els recursos de la parti-
da de Reformes i Actuacions de Millora dels Serveis Territorials i els de cada centre, 
encara que els recursos dels centres cal que estiguin relacionats exclusivament amb 
les activitats acadèmiques.

Tant la comunitat educativa com la resta de població de Tarragona veu amb pre-
ocupació com un complex amb tan gran potencial formatiu i de serveis, es manté 
amb mancances greus de modernització i manteniment adient, i no rep l’atenció ins-
titucional que es mereix.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern dela Generalitat a: 
1. Garantir l’execució dels treballs de millora per aquest 2018 i el 2019 que, se-

gons el Pla d’actuació proposat, es consideren urgents pel confort ambiental dels es-
pais educatius i la seva seguretat.

2. Dotar el Complex Educatiu de Tarragona dels recursos econòmics i de gestió 
necessaris per tal de garantir l’execució, i si s’escau l’ampliació, d’aquest pla d’ac-
tuació a quatre anys.

3. Establir un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclo-
gui el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció 
del Complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, on desenvolupar 
totes les actuacions ja contemplades a la Llei10/2015, del 19 de juny, de formació i 
qualificació professionals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 15363 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15363)

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

3. Establir un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclogui 
el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció del 
Complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, amb la participació 
del Departament d’Ensenyament I la gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex 
Educatiu de Tarragona, a través del Consell de participació del Complex Educatiu 
de Tarragona.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els men-
jadors i l’alumnat autista, per tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’hora dels àpats és un moment complicat pels nens diagnosticats amb un tras-

torn d’espectre autista (TEA): els pot fer angunia engolir, voler menjar només d’un 
colors o una sola textura, etc. Alhora, també, es tracta d’un moment que es pot apro-
fitar per a l’aprenentatge i la seva millora personal. Per manca de personal qualifi-
cat, a la majoria d’escoles públiques i concertades, els alumnes diagnosticats amb 
TEA no poden fer servir el servei de menjador, la qual cosa significa una clara dis-
criminació envers la resta de l’alumnat i una dificultat afegida per les famílies i la 
seva conciliació laboral.

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 dotar de personal 

qualificat tots els centres amb alumnat diagnosticat amb TEA per a que puguin ser 
usuaris del servei de menjador si així ho decideixen les seves famílies.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15364 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15364)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que tot 
l’alumnat diagnosticat amb TEA pugui ser usuari del servei de menjador si així ho 
decideixen les seves famílies.
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tracta-
ment de l’esclavitud a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Malauradament, són moltes les persones que viuen en règim d’esclavitud al se-

gle XXI En la majoria dels casos, aquesta esclavitud es manté perquè dóna resposta 
a demandes del món occidental. Ens referim a persones, en molts casos infants i 
adolescents, treballant en la indústria tèxtil, el servei domèstic o persones que són 
explotades sexualment, no només a països del sud sinó també al nostre país.

Una de les maneres de combatre aquesta xacra és amb l’educació. Considerem 
que s’ha de conscienciar els alumnes d’on provenen alguns dels objectes de consum 
i en quines condicions han estat elaborats i que si consumeixen prostitució, potser ho 
fan amb dones explotades sexualment víctimes del tràfic d’éssers humans.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generalitat, mitjançant el De-

par-tament d’Ensenyament, a fomentar el coneixement de l’existència de noves for-
mes contemporànies d’esclavitud al segle xxi, per tal de formar ciutadans cons-
cienciats.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de treball interdepartamental per fer front a la problemàtica de la no-gra-
duació en ESO, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les causes per les quals al voltant d’un quinze per cent dels alumnes no obtenen 

el graduat en ESO són diverses i, en molts casos, els alumnes tenen situacions perso-
nals i familiar molt complicades. Ens trobem amb alumnes sense llar, alumnes amb 
malalties mentals, alumnes sense una estructura familiar que els pugui sostenir, etc.

La manca d’acció conjunta entre els diferents departaments fa que, en molts ca-
sos, aquestes situacions s’agreugin o, si més no, no siguin tractades amb la suficient 
eficiència, situació que, sens dubte, ha de millorar.

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 crear un grup de 

treball interdepartamental entre els Departaments d’Ensenyament, de Treball, Afers 
Socials i Famílies i de Salut per tal d’abordar la problemàtica que dóna lloc a la 
no-graduació en ESO.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15365 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15365)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup de 
treball interdepartamental entre els Departaments d’Ensenyament, de Treball, Afers 
Socials i Famílies i de Salut per tal d’abordar la problemàtica que dóna lloc a la 
no-graduació en ESO.


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 9 | Debat i votació
	Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

