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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 70957).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.10.2017; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69445; 70632 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.10.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 69445)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Destinar un mínim del 4% del PIB a educació en el proper exercici pressupos-
tari de la Generalitat de Catalunya, amb el compromís de complir allò que estableix 
la disposició final segona de la Llei d’Educació de Catalunya i assolir una inversió 
pública del 6% en educació abans de l’any 2020.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Incrementar el pressupost destinat exclusivament als centres educatius del Ser-
vei d’Educació de Catalunya, els quals són els responsables de garantir la igualtat 
d’oportunitats educatives per a tots els catalans i catalanes.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 70632)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir incremen-
tant progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu, i prenent 
com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, situar progressi-
vament la despesa educativa a l’entorn del 6% del producte interior brut, tan aviat 
com sigui possible ateses les restriccions que té el Govern de la Generalitat per ges-
tionar la capacitat fiscal de Catalunya.
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