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Sessió 13, dimarts, 2 d’abril de 2019

Comissió d’Educació

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’Aliança Educació 360 - Educació a Temps 
Complet davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la iniciativa que impulsa. 
Tram. 357-00064/12. Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos 
de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament 
Secundari. Tram. 250-00561/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 238, 33; esmenes: BOPC 272, 9).

3. Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Viladecans. Tram. 250-00562/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 238, 35; esmenes: BOPC 272, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció 
d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona. Tram. 250-00577/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 238, 56; esmenes: BOPC 272, 12).

5. Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Fran-
cesc Cambó i Batlle, de Verges. Tram. 250-00592/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 238, 71; esmenes: BOPC 272, 14).
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels 
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al 
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Lucas 

Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per la equiparació laboral i retributiva dels do-
cents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de pro-
fessors d’ensenyament secundari (PES), per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant la discriminatòria situació laboral en la qual es troben milers de profes-

sor/es tècnics de formació professional del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, demanem al Departament la immediata regulació de l’equi-
paració laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació 
professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES) adscrits al 
Departament d’Ensenyament.

Aquesta situació en què es troba el col·lectiu de professors tècnics d’FP a Cata-
lunya, uns 3.000 docents, i arreu l’Estat espanyol, uns 34.000 es repeteix des de fa 
molts anys.

Aquest greuge, difícil d’entendre, va començar amb l’entrada en vigor de la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre de 1990, d’ordenació general del sistema educatiu 
(LOGSE), derogada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (LOE), 
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qua-
litat educativa (LOMCE), ja que, d’acord amb la seva disposició addicional desena, 
es va constituir el cos de PTFP, amb la finalitat, entre d’altres, d’oferir una solució 
parcial i conjuntural al col·lectiu de professors mestres de taller en unificar els cen-
tres de batxillerat amb els que impartien formació professional reglada.

Aquesta solució ha suposat que durant vint-i-vuit anys milers de professor/es de 
l’administració pública espanyola hagin patit una discriminació que no només afec-
ta les seves condicions laborals salarials i de promoció professionals sinó també la 
pensió de jubilació, en la mesura que l’haver regulador d’un pensionista PTFP és 
8.638,54 euros bruts inferior al d’un professor del cos de professors d’ensenyaments 
secundaris.

Atès que segons la normativa actual, els requisits d’accés a la funció pública 
docent són els mateixos per a l’ingrés als cossos de PTFP i de PS, ja que l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic (EBEP) recollí la reforma provocada per l’aplicació a l’Es-
tat espanyol del marc europeu d’estudis superiors, el qual transformava les titula-
cions universitàries existents (llicenciatures, arquitectures i enginyeries superiors, 
diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques) en graus universitaris. 
L’EBEP estructura i classifica en diferents grups els llocs de treball d’acord amb la 
titulació requerida per ingressar-hi i la responsabilitat del lloc de treball. Dels tres 
grups regulats (A, B i C), es reserva el GRUP A per als titulats en grau universitari, 
i depenent de la responsabilitat del lloc de treball que s’ocupi i de les proves per ac-
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cedir-hi, el lloc de treball s’ubica al subgrup A1 o A2. Doncs bé, els requisits d’accés 
són idèntics tant per al cos PTFP com per al cos PES.

Atès que s’exhaureixen les diferències en la titulació d’accés, excepte en només 
10 especialitats d’un total de 29 (Annex VI RD 276/2007) eminentment pràctiques 
que no tenen ensenyaments universitaris, i s’accepten titulacions de grau superior 
declarades equivalents a l’efecte de docència. Aquests docents, provinents normal-
ment del món laboral, tenen un nivell de coneixements pràctics molt elevat. Aquests 
coneixements, que no s’ensenyen a cap universitat són imprescindibles per a la for-
mació dels i les alumnes d’aquestes famílies professionals.

Atès que moltes de les especialitats de FP, especialment les de les famílies pro-
fessionals abans descrites es troben sense professorat, no podent per la gran man-
cança que hi ha, com per exemple 628 Soldadures, 611 Mecanització i manteniment 
de màquines entre altres, no podent cobrir les substitucions per aquesta manca.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, el professorat del cos PTFP s’hauria d’haver integrat en el subgrup 
A1 i no pas en l’A2, en la mesura que els requisits d’accés són idèntics i realitza les 
mateixes funcions i el mateix horari i té la mateixa responsabilitat en els mateixos 
nivells educatius que el professorat del cos PS, el qual sí que va ser integrat en el 
subgrup A1.

Atès que poden dur a terme les mateixes funcions, els professors tècnics opten 
també als mateixos càrrecs: tutor, cap de departament, coordinador, cap d’estudis o 
director entre d’altres.

Atès que la normativa que assigna determinats mòduls o crèdits a un o un altre 
cos docent dins el currículum del cicle formatiu és en general arbitrària, discrimi-
natòria i interessada. La realitat, però, és que a molts centres educatius no es té en 
compte, i s’atribueixen al o la docent amb major competència, independentment que 
sigui PS o PT.

No es pot permetre que l’Administració discrimini una part del professorat d’FP 
fent valer una llei anterior en què les titulacions eren clarament diferenciades i en-
cara menys quan els requisits d’accés a la funció pública docent i les funcions i obli-
gacions són les mateixes per a tot el professorat de les diferents especialitats d’FP.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El parlament insta el Govern: 
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat d’Espanya que realitzi les gestions necessàries 

per a la creació d’un únic cos de professors d’FP en el marc del subgrup A1 esta-
blert per l’EBEP.

2. Establir un complement per als professors tècnics de formació professional 
(PTFP) adscrits al subgrup professional A2, equiparant els seus salaris als profes-
sors d’educació secundària (PES), adscrits al subgrup professional A1, mentre no hi 
ha una equiparació per part del Govern de Espanya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30672)

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

2. Establir de manera progressiva un complement per als professors tècnics de 
formació professional (PTFP) adscrits al subgrup professional A2, equiparant els 
seus salaris als professors d’educació secundària (PES), adscrits al subgrup profes-
sional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern de Espanya.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, dipu-
tat, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de la 
EOI de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
Com a conseqüència de la crisi econòmica moltes persones han optat per millo-

rar la seva formació, complementant ben la seva experiència laboral o la seva for-
mació acadèmica amb estudis i cursos.

En aquest sentit, millorar les competències lingüístiques en idiomes estrangers 
s’ha consolidat com una prioritat formativa, que ha experimentat una espectacular 
demanda els últims anys.

I especialment en aquells municipis costaners, on el turisme, nacional i estran-
ger, és normalment el pilar de l’economia local, i el sector on moltes persones po-
drien aconseguir un lloc de treball amb els coneixements idiomàtics adequats.

– Tenint com a exemple les llargues cues que hi ha per estudiar idiomes a les es-
coles oficials d’idiomes durant el mes de setembre cada any.

– Tenint en compte les moltes persones que es queden sense plaça per la forta 
demanda que existeix i les poques places que s’ofereixen, especialment en el primer 
curs d’anglès.

– Tenint en compte que es presenten cada any entre 200 i 300 sol·licituds de per-
sones de Viladecans i Gavà per estudiar 1r d’anglès i es queden sense plaça a EOI de 
Viladecans malgrat sol·licitar-ho al setembre.

– Tenint en compte que es presenten cada any entre mes de 200 sol·licituds de 
persones de Viladecans i Gavà per estudiar 2on d’anglès i es queden sense plaça a 
EOI de Viladecans malgrat sol·licitar-ho al setembre.

Tenint en compte que els nostres estudiants acaben els estudis bàsics amb un 
nivell baix/mitjà d’anglès i sol·liciten plaça en els nivells de Tercer, Quart, Cinquè 
de l’EOI de Viladecans. I difícilment poden accedir a una plaça per la gran manca 
d’oferta actual en aquests nivells.

Per aquests motius i per la històrica reivindicació del municipi de Gavà, de 
comptar amb la seva pròpia Escola Oficial d’Idiomes, cobra actualitat i rellevància, 
i es justifica plenament per la demanda constatada entre els veïns del municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. Posar en marxa l’escola Oficial d’Idiomes de Gavà per al curs 2019/2020.
2. Destinar al pressupost 2019 una partida per donar compliment el punt anterior.
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3. Ampliar les places d’anglès de la EOI de Viladecans donada la gran demanda 
que hi ha cada any.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30673)

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

Facilitar a la població adulta de Catalunya en general, i de Gavà, en particular, 
l’accés a la formació de l’anglès en diverses modalitats, tenint en compte la diferent 
tipologia d’estudiant.

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

3. Valorar la possibilitat d’ampliar les places d’anglès de la EOI de Viladecans 
si la demanda a la zona així ho justifica.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la 
construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
eliminación de los barracones de la Escola Ponent de Tarragona y la construcción 
de un edificio definitivo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Escola Ponent es una escuela situada en la Avda. Tarradellas, en la zona Norte 

de Campclar de Tarragona, que fue creada en 2008 directamente en módulos prefa-
bricados y, como tal, de manera provisional. Abarca educación infantil de segundo 
ciclo y primaria (de P-3 a sexto de primaria) y cuenta con unos 400 alumnos apro-
ximadamente.

Diez años después de su entrada en funcionamiento, la escuela sigue siendo un 
conjunto de barracones, puesto que los diferentes Governs de la Generalitat no han 
sido capaces de destinar los recursos necesarios a la construcción de un edificio en 
condiciones, haciendo sufrir a los alumnos las consecuencias de su mala gestión 
presupuestaria.

Por ende, tampoco cuenta con las instalaciones propias de cualquier escuela, 
como un patio o pista deportiva, teniéndose que trasladar al pabellón de deportes 
más cercano, incluso para realizar la asignatura de educación física.

Han sido numerosas las reivindicaciones realizadas desde los diferentes colecti-
vos: AMPA, Ayuntamiento de Tarragona, así como el Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos, que ya planteó una iniciativa para esta escuela en la pasada legislatura, so-
licitando que se eliminasen estos barracones. A pesar de ello, hoy en día la realidad 
es que la supuesta provisionalidad de los mismos se ha convertido en la normalidad. 
Hay alumnos que empezaron P-3 en esta escuela y están a punto de finalizar sus es-
tudios de primaria sin haber conocido un colegio definitivo.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos necesarios a la Escola Ponent de Tarragona, incluyendo 

una partida en el presupuesto de 2019 para la construcción de un edificio escolar, 
patio y demás infraestructuras pertinentes, eliminando los barracones actuales.

2. Incluir el proyecto de la Escola Ponent en el Plan de Infraestructuras Educa-
tivas.

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de Tarragona, con 
el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estu-
dio de seguridad y salud, así como cualquier otro que fuere necesario, en el primer 
semestre del presente año 2019.
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4. Garantizar la puesta en funcionamiento del edificio escolar, patio y demás in-
fraestructuras pertinentes de la Escola Ponent para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 7 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28777; 30674 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28777)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 5

5. Garantir, un cop posat en marxa el nou edifici escolar, que l’Escola Ponent 
de Tarragona disposi de dues línies, per assegurar es pot acollir a tots els infants de 
l’actual Escola Ponent i els infants de l’Escola La Floresta de Tarragona.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30674)

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

Iniciar els tràmits per la licitació de la redacció del projecte executiu, tan bon 
punt estigui aprovat per acord de govern la construcció de l’Escola Ponent de Tar-
ragona prevista a la planificació de construccions escolars del Departament d’Edu-
cació.

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

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de la 
Generalitat implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Tarragona, en el marc de 
la Taula Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Tarragona.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, pati i demés infraes-
tructures pertinents de l’escola Ponent en el termini necessari un cop s’hagi aprovat 
per acord de Govern.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut 
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
construcción del centro educativo Francesc Cambó i Batlle del municipio de Verges 
(Baix Empordà), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Institut Escola Francesc Cambó i Batlle acoge alumnos de Verges y muni-

cipios de los alrededores (Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, La Tallada, Parlavà, 
Rupià, Ultramort, entre otros municipios), en total son aproximadamente 500 alum-
nos distribuidos en las diferentes etapas educativas desde infantil y primaria hasta 
la etapa de secundaria obligatoria.

Actualmente el centro se divide en varias instalaciones que albergan los diferen-
tes ciclos educativos con un edificio principal y una zona externa al edificio princi-
pal que aloja el ciclo de educación Infantil y primaria, siete módulos prefabricados 
externos a unos 700 metros del edificio principal en el que se encuentran las instala-
ciones de secundaria y otras aulas de servicios educativos complementarios.

Según ha denunciado reiteradamente la Associació de Famílies d’Alumnes 
(AFA) el edificio de educación infantil y primaria presenta un evidente deterioro, 
falta de aulas de especialidades y de espacio en general que obliga a usar los pasi-
llos e instalaciones precarias. Además, el edificio de secundaria se encuentra en ba-
rracones en otro sector de la localidad que requiere cruzar una transitada carretera 
para acceder.

Esta situación dificulta el desarrollo de un proyecto educativo integrado y supone 
que la comunidad educativa realice sus funciones pedagógicas en unas condiciones 
insostenibles y que suponen un gran desgaste personal.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Contemplar en el presupuesto de 2019 una partida suficiente para realizar el 

proyecto, la obra y todos los trámites necesarios para construir un nuevo edificio 
para el Institut Escola Francesc Cambó i Batlle en los terrenos cedidos por el ayun-
tamiento.

2. Realizar la licitación del proyecto para construir el nuevo Institut Escola Fran-
cesc Cambó i Batlle antes de 2 meses desde la aprobación de esta propuesta.

3. Garantizar que el curso 2020-21 comenzara en el nuevo edificio del Institut 
Escola Francesc Cambó i Batlle.

Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30675 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30675)

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

1. Contemplar en el presupuesto de 2019 una partida pressupostària suficient per 
realitzar el projecte, l’obra i tots els tràmits necessaris per a construir un nou edifici 
per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle en els terrenys cedits per l’Ajunta-
ment, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

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

2. Realitzar la licitació del projecto per construir el nou Institut Escola Francesc 
Cambó i Batlle tenint en compte la priorització en la planificació de construccions 
escolars, aprovada en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar de Verges.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Prioritzar la construcció del nou edifici a la planificació de construccions es-
colars del Departament d’Educació.
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