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Comissió d’Educació

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus. Tram. 250-00729/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
294, 18; esmenes: BOPC 320, 39).

2. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vila-
mar, de Calafell. Tram. 250-00741/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 
18; esmenes: BOPC 351, 3).

3. Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’edu-
cació. Tram. 250-00745/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 22; 
esmenes: BOPC 351, 4).

4. Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut escola 
de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat. Tram. 250-00752/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 30; esmenes: BOPC 351, 4).

5. Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat. Tram. 250-00753/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 309, 16; esmenes: BOPC 351, 5).

6. Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb relació al sos-
teniment de les llars d’infants municipals. Tram. 250-00754/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 309, 17; esmenes: BOPC 351, 5).

7. Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar. Tram. 250-
00758/12. Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó 
Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach Sa-
torres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, del 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Andrea 
Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 309, 
22; esmenes: BOPC 351, 6).

8. Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. Tram. 250-00765/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 41; 
esmenes: BOPC 351, 6).
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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 l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 módulos prefabricados de la escuela Els Ganxets de Reus (Tarra-
gona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Escuela Els Ganxets, situada en la zona norte del municipio de Reus, fue in-

augurada en el curso 2007-2008 directamente en módulos prefabricados, y como 
tal, con un carácter de provisionalidad. Actualmente, engloba la educación infantil 
de segundo ciclo y educación primaria, sumando un total de unos trescientos alum-
nos aproximadamente.

Más de una década después, la escuela sigue siendo un conjunto de módulos 
prefabricados, convirtiendo la naturaleza de provisionalidad de los mismos en un 
concepto definitivo por parte del Govern de la Generalitat y del Departament d’Edu-
cació.

El Govern, en el año 2010, aprobó un presupuesto de 5,4 millones de euros para 
la construcción de un nuevo edificio, cuyo anteproyecto se presentó ante la comuni-
dad educativa implicada en marzo de 2011, con la intención de tener un nuevo cen-
tro en un período máximo de 15 meses, que permitirían a los alumnos, profesores y 
el resto del personal del centro tener las mejores condiciones posibles para estudiar 
o trabajar.

Hay alumnos que empezaron sus estudios en módulos prefabricados y que han 
terminado la educación primaria sin conocer un centro en condiciones. Además, re-
cientemente conocíamos la noticia de que el colegio se quedaba sin calefacción en 
cuatro de sus aulas, a causa de un robo producido durante el mes de agosto.

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 Escuela Els Ganxets de Reus, incluyendo 

una partida en el presupuesto del año 2019, para la construcción de un centro edu-
cativo con sus infraestructuras pertinentes, eliminando los módulos prefabricados 
actuales.

2. Incluir el proyecto de la Escuela Els Ganxets en el Plan de Infraestructuras 
Educativas (PIE).

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat de Cataluña implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de 
Reus, con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecu-
tivo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que resultara necesa-
rio, durante el primer semestre del año 2019.
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4. Garantizar la puesta en funcionamiento del centro educativo Els Ganxets, con 
sus infraestructuras pertinentes, para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36825 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36825)

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

1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola Els Ganxets de Reus, perquè dispo-
si de les seves infraestructures pertinents, eliminant els mòduls prefabricats actuals.

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

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Reus, amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte 
bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut, així com qualsevol altre que resulti ne-
cessari el més aviat possible.

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

4. Garantir la posada en funcionament del centre educatiu Els Ganxets, amb les 
seves infraestructures pertinents, para el inicio del curso 2020-2021.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

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 módulos prefabricados en la escuela Vilamar del municipio de 
Calafell (Tarragona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La escuela Vilamar del municipio de Calafell se creó en el curso 2007/2008 y 

durante los dos primeros cursos estuvo ubicada en la zona de Calafell pueblo, com-
partiendo espacios como el comedor o el aula de tutoría con un centro vecino, pues-
to que aún no estaba definida la ubicación definitiva.

El traslado a la actual ubicación se produjo para el curso 2009/2010, pero de 
manera provisional, situándolos en los módulos prefabricados en los que llevan diez 
años, por lo que la provisionalidad del hecho se ha convertido en un mal endémico.

Hay alumnos que empezaron sus estudios en estos módulos y que han terminado 
la educación primaria sin haber podido estudiar en un centro en condiciones.

Actualmente cursan allí doscientos treinta alumnos, desde P3 hasta el final de la 
educación primaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente pro-
puesta de resolución

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos económicos necesarios a la escuela Vilamar de Calafell, 

incluyendo una partida en el presupuesto del año 2019 para la construcción de un 
edificio escolar, patio y demás infraestructuras pertinentes, eliminando los módulos 
prefabricados actuales.

2. Incluir el proyecto de la escuela Vilamar, en el Plan de Infraestructuras Edu-
cativas.

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de Calafell, con 
el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el es-
tudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que fuere necesario, antes del 
comienzo del próximo curso 2019/2020.

4. Garantizar la puesta en funcionamiento del edificio escolar, patio y demás in-
fraestructuras pertinentes de la escuela Vilamar, para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 37994; 39097 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37994)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Destinar els recursos econòmics necessaris a l’escola Vilamar de Calafell, 
incloent una partida en el pressupost de l’any 2019 per a l’ampliació del menjador 
escolar amb una cuina, la construcció d’un edifici escolar, pati, un gimnàs i altres 
infraestructures pertinents (sala de reunions del professorat, vestidors, etc.), elimi-
nant els mòduls prefabricats actuals.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39097)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tots els punts en un únic punt

Potenciar la coordinació i col·laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Calafell, amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat d’executar tot un 
seguit d’actuacions per millorar les instal·lacions de l’Escola Vilamar de Calafell.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en 
l’àmbit de l’educació
250-00745/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució en relació al Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit 
de l’educació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes caracterís-
tiques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expres-
sar des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i 
escasses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Dotar els centres educatius de personal amb formació específica en el Trastorn 

de l’Espectre Autista (TEA).
2) Garantir l’existència de vetlladors amb formació específica en TEA als menja-

dors escolars dels centres on hi hagi alumnes matriculats diagnosticats amb aquest 
trastorn.

3) Garantir l’existència de vetlladors amb formació específica en TEA a les acti-
vitats extraescolars, així com també a les colònies, estades de cap de setmana o si-
milars, organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi alumnes matriculats 
diagnosticats amb aquest trastorn.

4) Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra-
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es-
pecífica en TEA.
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5) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Maialen 

Fernández Cabezas, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39098 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39098)

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

4) Respecte l’educació en el lleure, de les línies de suport del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies que majoritàriament es desenvolupa amb entitats 
del tercer sector, incorporar indicadors que afavoreixin l’accés a les activitats fora 
del calendari escolar d’infants i joves amb Trastorn Espectre Autista i altres factors 
que puguin ser causa d’exclusió social.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de 
l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat
250-00752/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Cano Navarro, diputat, 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 finançament de l’execució de les obres del nou institut escola de Santa Susan-
na (Maresme) amb càrrec al pressupost de la Generalitat, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les reivindicacions històriques dels veïns i dels grups municipals de San-

ta Susanna (Maresme) és la necessitat que la ciutat compti amb un institut que doni 
cobertura als més de 60 alumnes del municipi que cada any cursen l’ESO. Aquests 
alumnes actualment han de desplaçar-se fora de la ciutat i anar als centres de Mal-
grat de Mar, Pineda i Calella, principalment.

El passat 11 de febrer, en roda de premsa, el conseller d’Educació donava la raó 
als veïns i anunciava la construcció d’un institut escola a Santa Susanna que garan-
teixi que els alumnes puguin cursar els estudis de secundària, de 1r a 4t d’ESO, al 
seu municipi. Aquest edifici de planta baixa i primer pis estarà ubicat darrera de 
l’Escola Montagut i ocuparà una superfície de 1.000 m².

Lamentablement, el conseller no s’ha compromès a finançar la construcció de 
l’institut escola, que suposa una inversió estimada en 2.363.553,51 €, deixant-ho en 
mans de les malmeses arques municipals.

Santa Susanna té una situació financera delicada, sent un dels municipis amb 
més deute per càpita del Maresme. És, alhora, un municipi que tan sols inverteix en 
educació el 5,8% del seu pressupost i que ara es veu obligat a destinar milions d’eu-
ros a aquesta construcció posant en risc la viabilitat financera del consistori.

D’altra banda, el conseller d’Educació, Sr. Josep Bargalló i Valls, va assegurar 
que el Govern garanteix que el centre estarà en funcionament a l’inici del curs es-
colar 2019-2020.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Signar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Susanna que reculli el compro-

mís de la Generalitat de fer-se càrrec de totes les despeses que comporti la cons-
trucció de l’edifici: redacció del projecte, execució i direcció de les obres del nou 
institut escola.

2) Establir un calendari de retorn dels imports que el municipi destini a la cons-
trucció de l’institut escola. Els terminis en cap cas podran ser superiors a l’any des 
que aquests siguin abonats pel consistori.

3) Garantir, en els pressupostos de la Generalitat, la partida pressupostària anual 
suficient per a finançar les despeses de conservació, manteniment i vigilància del 
nou institut escola.
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4) Garantir que el nou centre entri en funcionament en l’inici del curs escolar 
2019-2020.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, Sonia Sierra In-

fante, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39099 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39099)

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

1) Donar compliment al conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Susanna per 
la construcció de la part de secundària del nou institut Escola Montagut en els ter-
mes acordats per ambdues parts.

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

3) Garantir la conservació, manteniment i vigilància del nou institut escola.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat
250-00753/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la edu-
cación en igualdad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La defensa de la libertad y de la igualdad es el eje fundamental de las políticas 

de Ciudadanos. Actualmente, las mujeres tenemos una igualdad legal, lo cual es 
todo un logro por el que tuvieron que luchar nuestras abuelas y nuestras madres, 
pero ahora, el siguiente reto es conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mu-
jeres y para eso es fundamental la Educación como eje imprescindible para tranfor-
mar muchas cosas en la sociedad para que sea realmente igualitaria.

En primer lugar, es necesario conocer lo que las mujeres han hecho en los dife-
rentes ámbitos para dar a conocer una genealogía femenina.

En segundo lugar hay que romper con estereotipos y roles de género y para ello 
es importante tener en cuenta el tipo de juegos, juguetes y libros utilizados en los 
centros escolares para no seguir perpetuando roles.

En tercer lugar es importante una distribución más equitativa del patio. En cual-
quier centro escolar es fácil ver como gran parte del espacio lo ocupan los niños ju-
gando a fútbol mientras que las niñas suelen estar en los márgenes. Hay que animar 
a las chicas a hacer deporte, entre ellos el fútbol, pero también se puede repartir el 
uso del espacio (unos días fútbol y otros no, por ejemplo).

En cuarto lugar tenemos que fomentar que las chicas accedan a estudios técni-
cos y científicos.

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. Fomentar el conocimiento de las mujeres que han contribuído a la historia, la 

literatura, el arte, la ciencia y el deporte.
2. Fomentar el uso de cuentos, juegos y juguetes no sexistas en las aulas.
3. Fomentar el uso equitativo del patio.
4. Fomentar el deporte femenino especialmente en la Educación Secunda-ria.
5. Fomentar el estudio de los estudios técnicos y científicos entre las alumnas.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39100 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39100)

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

4. Fomentar la participació de nois i noies a tots els esports sense diferències, 
especialment en l’Educació Secundària.

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

5. Fomentar la vocació pels estudis tècnics i científics entre les estudiants, així 
com fomentar entre els estudiants els estudis amb major presència femenina, com 
els relacionats amb les cures, disseny i moda, estètica, etc...
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 deute pendent del Govern de la Generalitat en relació al sosteniment de les 
escoles bressol municipals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Edu-
cació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 7 de febrer, el Tribunal Suprem va rebutjar el recurs de cassació inter-

posat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que obligava al Govern de la Generalitat a reconèixer un deu-
te a una trentena d’ajuntaments catalans, en concepte de sosteniment i finançament 
de les escoles bressol de titularitat municipal.

Aquests ajuntaments van haver d’assumir, amb grans esforços en anys de res-
triccions pressupostàries molt acusades, el sosteniment del servei d’escoles bressol 
a partir del curs 2012-2013, quan el Govern de la Generalitat va deixar de complir 
amb les seves obligacions pressupostàries de finançament del sosteniment i funcio-
nament de les llars d’infants.

La mencionada sentència ha esdevingut ara ferma i, per tant, d’obligat compli-
ment, i suposa un implícit reconeixement de l’educació 0-3 anys com a etapa educa-
tiva essencial, a més del reconeixement de la responsabilitat de finançament sobre 
aquesta etapa que li pertoca fer al Govern de la Generalitat, que en té les competèn-
cies exclusives. Una sentència que reconeix a diferents municipis el dret a percebre 
la suma de 1.300€ per alumne en relació als cursos 2012-13, 2013-2014 i 2014-2015, 
i que suma el total d’uns 14 milions d’euros.

El Conseller d’Educació, en seu parlamentària el juny de 2018, es va comprome-
tre a retornar el deute als ajuntaments que s’havien fet responsables d’aquest servei 
públic, tant dels que havien recorregut a la justícia, com a la resta de municipis que 
no ho havien fet. El passat 6 de març de 2019, el Conseller va dir que el compromís 
d’aquest Govern amb l’etapa educativa de zero a tres anys és completa, i va tornar 
a insistir en la voluntat del Govern de donar compliment, en tots els ajuntaments de 
Catalunya, al retorn de la necessitat de coadjuvar el sosteniment públic de les places 
de llars d’infants.

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. Reconèixer la obligació de pagar les subvencions als 36 ajuntaments catalans 

que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la gestió 
del servei de les escoles bressol del municipi, tal i com estableix la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya de gener de 2018.

2. Acordar i presentar, abans de l’inici del proper curs 2019-2020, un calenda-
ri de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
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d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

3. Retornar el deute pendent de la Generalitat als ajuntaments que s’han fet res-
ponsables del sosteniment del servei públic d’escoles bressol, i fer efectiu el paga-
ment de la suma de 1.300€ per alumne en relació als cursos 2012-13, 2013-2014  
i 2014-2015.

Palau del Parlament, 21 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39101 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39101)

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

2. Treballar per assolir un acord en el marc de la Comissió Mixta, el més aviat 
possible, per buscar fórmules per la restitució de les partides destinades al foment i 
al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des 
de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions pro-
vincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

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

3. Estudiar en el marc de la comissió mixta, la proposta del Departament d’Edu-
cació de contribuir al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funciona-
ment de les llars d’infants des d’una perspectiva de coresponsabilitat.



CE 18
9 de juliol de 2019

Dossier 14

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de 
Mar
250-00758/12

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, ESTHER NIUBÓ 

CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP 

CATECP, CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC, ANDREA LEVY SOLER, 

DEL SP PPC

Reg. 35644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach  Satorres, portaveu 
a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Carles Riera Albert representant a la Comissió, diputat del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Andrea Levy Soler representant 
a la Comissió, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar, per  tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Lloret de Mar és un municipi que compta amb un alt índex històric de matrícu-

la viva durant el curs escolar, que ha arribat a superar els 400 alumnes nouvinguts/
curs, i que el darrer curs ha estat superior als 260 alumnes/any, degut a la tempora-
litat laboral pròpia del sector turístic que caracteritza el municipi, i un cens escolar 
creixent. Aquest fet, juntament amb la manca de planificació educativa, el dèficit 
d’inversions i greus mancances en el manteniment dels centres educatius, sumat a 
la falta de personal docent i no docent, provoca una saturació generalitzada en els 
centres escolars i que, en diferents casos, les ràtios siguin de 28 alumnes /classe, la 
qual cosa dificulta la qualitat de l’educació.

D’altra banda, la comunitat educativa de Lloret encapçalada per l’Ajuntament va 
sol·licitar al Departament d’Educació la construcció d’un nou Institut-Escola, ja que 
el municipi està molt per sota en nombre de places escolars que poblacions similars   
de la mateixa província i també de Catalunya. La construcció d’aquest nou centre ha de  
garantir que es puguin treure les línies que s’han anat incrementant provisionalment 
i que finalment s’han quedat permanents a diferents centres de la vila, fet que ha 
provocat una massificació a tots els centres escolars de Lloret de Mar.

El mes de setembre de 2018 es va reunir la Taula Mixta d’Ensenyament, on es 
va acordar que pel curs 2019-2020 el municipi hauria de tenir un nou codi de centre 
d’Institut-Escola, amb dues línies de P3 i dues línies de 1er d’ESO. El 28 de setem-
bre de 2018 el Conseller d’Educació, en la seva visita a Lloret de Mar, va anunciar 
que a l’oferta educativa de Lloret de Mar s’hi afegiria un Institut-Escola 

El dia 6 de febrer de 2019 el Departament d’Educació va manifestar que, per pro-
blemes econòmics, no seria possible la construcció d’un nou Institut-Escola ni decla-
rar l’Escola Pere Torrent com a centre de màxima complexitat pel curs 2019-2020.

El divendres 22 de febrer de 2019, el Sr. Martí Fonalleras, Director de Serveis 
Territorials de Girona, juntament amb representants del govern municipal, van pre-
sentar l’acord de construcció d’un nou Institut per al curs 2019-2020, anunci total-
ment insuficient atès que només resol una part del problema, ja que no dóna solució 
a situacions de màxima saturació en l’educació infantil i primària que afecta a molts 
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més alumnes de Lloret. A tall d’exemple: alguns grups han de fer classe als passa-
dissos, han desaparegut aules especialitzades (anglès, música, informàtica, acollida) 
per tal d’encabir les noves classes no planificades, es produeix una massificació dels 
serveis de menjadors escolars i altres situacions similars no desitjades.

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. Reconvertir el codi anunciat pel que fa a la construcció d’un nou institut en 

un Institut-escola a Lloret de Mar, que pugui començar a funcionar el proper curs 
2019-2020.

2. Declarar l’escola Pere Torrent de Lloret de Mar centre de màxima complexi-
tat a partir del curs vinent, i implementar totes les mesures que aquesta declaració 
comporta amb efectes immediats per al curs 2019-2020.

3. Fer un estudi detallat per detectar i solucionar en la major brevetat possible 
les greus mancances en inversions, manteniment i dotacions de personal als centres 
escolars de Lloret de Mar.

4. Reduir les ràtios per aula del municipi a l’inici de curs a 20 alumnes, tenint en 
compte el seu l’històric de matrícula viva, per tal de permetre el repartiment equita-
tiu dels alumnes nouvinguts entre tots els equipaments educatius de Lloret, no con-
centrant l’entrada de matrícula viva en una sola escola.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Esther Niubó Cidoncha, GP PSC-Units; Jéssica Al-

biach Satorres, GP CatECP, portaveus a la CE; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; 
Andrea Levy Soler, SP PPC, representants a la CE 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39103 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39103)

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

1. Estudiar la possibilitat de reconvertir un dels instituts de la ciutat en un Insti-
tut-escola a Lloret de Mar, que pugui començar a funcionar el curs 2020-2021.

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

2. Realitzar un estudi per declarar l’escola Pere Torrent de Lloret de Mar cen-
tre de màxima complexitat, i implementar totes les mesures que aquesta declaració 
comporta amb efectes per al curs 2020-2021.

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

4. Reduir les ràtios per aula del municipi a l’inici de curs a 20 alumnes, tenint en 
compte el seu l’històric de matrícula viva, per tal de permetre el repartiment equita-
tiu dels alumnes nouvinguts entre tots els equipaments educatius de Lloret, no con-
centrant l’entrada de matrícula viva en una sola escola.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00765/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, 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 llengua ma-
terna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides es centra en assolir una 

educació de qualitat i un aprenentatge permanent. En particular, el Marc d’Acció per 
a l’Educació 2030 de la UNESCO fomenta el ple respecte envers l’ús de la llengua 
materna en l’ensenyament i en l’aprenentatge.

Així, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia 
Internacional de la Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, afirmava que 
«la UNESCO recolza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües 
maternes i autòctones, especialment als països plurilingües. L’Organització recoma-
na l’ús d’aquestes llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor 
aprèn un nen és en la seva llengua materna. Així mateix, la UNESCO encoratja el 
seu ús als espais públics i especialment en Internet, on el multilingüisme ha de con-
vertir-se en la norma. Tota persona, independentment de quina sigui la seva primera 
llengua, ha de poder accedir als recursos del ciberespai i constituir en ell comunitats 
d’intercanvi i de diàleg. Aquest és un dels majors reptes actuals per al desenvolupa-
ment sostenible, en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides».

Per l’assoliment d’aquest Objectiu de l’Agenda 2030 de Nacions Unides es preveu 
una sèrie d’estratègies indicatives consistents en el fet que, en els contextos plurilin-
gües, cal promoure l’educació bilingüe i plurilingüe, començant amb l’aprenentatge 
primerenc en la primera llengua dels infants o la parlada a casa.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 20/XII sobre l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides segons la qual s’insta el Govern a prioritzar l’Agenda 2030 en l’ela-
boració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d’elaboració del pla 
per a l’Agenda 2030 i a presentar un informe escrit al Parlament durant el segon 
trimestre de 2019 sobre el grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per mitjà de les polítiques públiques de la Generalitat (sanitat, 
educació i territori i medi ambient, entre d’altres).

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en seu parlamentària, en el termini de sis mesos, un informe escrit 

en l’àmbit concret de l’educació sobre com preserva les llengües maternes dels in-
fants en l’educació primària i secundària obligatòria a Catalunya, d’acord amb l’ob-
jectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39104 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 31.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39104)

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

1. Presentar en seu parlamentària, en el termini de sis mesos, un informe escrit 
en l’àmbit concret de l’educació sobre el compliment de l’objectiu 4 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides.
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