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Sessió 26 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a tres de la tarda i dos minuts. Presi-

deix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Glòria Freixa i Vilardell, i del 

secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Mercè Es-

cofet Sala, Jorge Feijóo Suñol, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Sonia Sierra Infante i Eli-

sabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné 

i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París, José Rodríguez 

Fernández i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha i Beatriz Silva 

Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular -  

Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 

de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Educació. Grup Parlamentari de  

Ciutadans, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari Socia- 

listes i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent (text presentat: BOPC 525, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 544, 12).

El president

Bona tarda. Moltes gràcies a totes i tots per ser avui aquí, en aquesta Comissió 
d’Educació.

Avui fem un únic punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Fem el debat i votació de les esmenes 
a la totalitat de la secció pressupostària corresponent, com no podia ser d’una altra 
manera, al Departament d’Educació.

Abans d’entrar en el debat en si, dono la benvinguda a la gent que ens acompa-
nya habitualment a la comissió –benvinguts i benvingudes totes vosaltres– i faria la 
consulta de rigor a tots els parlamentaris de si hi ha substitucions. (Pausa.) Senyor 
Quinquillà?

Xavier Quinquillà Durich

Sí, la Saloua El Gharbi substitueix la diputada Imma Gallardo.

El president

Senyor Bernat Solé...

Bernat Solé i Barril

Sí; el José Rodríguez substitueix el diputat Jordi Albert.

El president

Montes gràcies. Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

La senyora Eli Valencia substitueix la senyora Susana Beltrán i la senyora Mercè 
Escofet el senyor Jorge Feijóo. 

Gràcies.

El president

Senyora Niubó...

Esther Niubó Cidoncha

Sí, la diputada Beatriz Silva substitueix el diputat Raúl Moreno.
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El president

No tenim els subgrups parlamentaris encara? (Pausa.)

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament d’Educació)

200-00011/12

Iniciem, doncs, el debat corresponent a les esmenes a la totalitat d’aquesta secció 
pressupostària. Com que això és nou en el Reglament del Parlament i és el primer 
cop que es fa, i diria que en aquests moments estem estrenant aquest nou proce-
diment, les comissions que a hores d’ara estan convocades, els faig un resum, una 
lectura d’aquesta seqüència, perquè tots els grups parlamentaris suposo que ja ho 
saben, però així també quedarà constància en la gent que ens està seguint per la te-
levisió.

En primer lloc, hi haurà un torn de defensa de les esmenes a la totalitat presen-
tades, i per tant tots els grups parlamentaris que les han presentat tindran un temps 
d’intervenció de quinze minuts. Començarà el Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
Grup Parlamentari Socialistes, i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent i Subgrup Parlamentari de Partit Popular de Catalunya tindran set minuts i 
mig cadascun d’ells. 

En segon lloc, hi haurà un torn en contra de les esmenes a la totalitat, que són els 
que tindran un temps total de trenta minuts, que s’hauran de repartir el Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Això correspon 
als quinze minuts inicials, més un increment de cinc minuts per cada esmena addi-
cional, com marca l’article 133 del Reglament. 

En tercer lloc, hi haurà un nou torn de defensa i oposició de les esmenes a la to-
talitat. Intervindran per cinc minuts el Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, dos minuts i mig els subgrups parlamentaris 
de la CUP i Partit Popular, i després tornaran a intervenir el Grup Parlamentari Re-
publicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya amb cinc minuts cadascun 
d’ells.

I, en quart lloc, quarta fase d’aquest debat, hi hauria la intervenció dels grups 
que no han intervingut en el debat per fixar la seva posició i el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, si ho troba oportú, tindrà un temps màxim de deu 
minuts per intervenir i fixar la seva posició.

I la darrera fase, la cinquena, serà la votació d’aquestes esmenes a la totalitat, 
que..., es voten conjuntament? (Veus de fons.) Com que al Ple vam votar-les conjun-
tament... Doncs, com vulguin. (Pausa.) Perfecte, si ningú diu el contrari, faríem les 
votacions conjuntes de les quatre esmenes a la totalitat presentades, d’acord?

Doncs, comencem amb el torn de defensa de les esmenes a la totalitat. Ho re-
peteixo, per un temps de quinze minuts, el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula la senyora Sierra. Quan vostè vulgui.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Buenas tardes, diputados, diputadas e invita-
dos. Me gustaría poder decir también buenas tardes, señor conseller, pero no es 
posible porque no está. Así que, en primer lugar, queremos manifestar nuestra dis-
conformidad por cómo se realiza este debate de presupuestos.

El conseller compareció a las pocas horas de la presentación de los presupuestos 
y casi sin tiempo para que los grupos parlamentarios pudiéramos analizar en pro-
fundidad y cómo se merecen los presupuestos. Aun así, nosotros lo estuvimos mi-
rando, realizamos una serie de preguntas que en la mayoría de los casos quedaron 
sin contestar. Y hoy, cuando ya hemos tenido tiempo para poder analizar bien los 
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presupuestos, el conseller no está aquí para rebatir y los grupos que dan apoyo al 
Gobierno tienen un tiempo que nosotros consideramos que es desmesurado.

En nuestra opinión, no son los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobier-
no, los que tienen que responder; tiene que responder el Gobierno de la Generalitat, 
porque esto más que un debate a la totalidad, pues, es un intento de campaña publi-
citaria por parte de los grupos parlamentarios separatistas.

Pero la verdad es que por mucha campaña publicitaria que intenten hacer, la 
realidad es que estos presupuestos de educación no contentan a nadie, de hecho es 
justo lo contrario. Lo que han hecho estos presupuestos es indignar a gran parte 
de la comunidad educativa. Y la prueba más evidente de lo que estoy diciendo es 
que tal y como se hicieron públicos los presupuestos tuvimos –hablo por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, pero supongo que a los otros grupos parlamentarios 
les pasó lo mismo–..., les decía que tuvimos un aluvión de peticiones de reuniones 
de diferentes agentes sociales. Y todas las reuniones que hemos tenido ya han sido 
para expresar sus quejas, unas quejas que van desde la educación pública a la con-
certada, pasando por las asociaciones de familias que tienen hijos con alguna ne-
cesidad educativa especial. Y también pasando por el territorio, y voy a poner un 
ejemplo muy concreto.

En Rubí, pese a las promesas que el conseller Bargalló hizo durante la cam-
paña electoral, no han dedicado ni un euro en educación. Rubí ha sido una de las 
grandes olvidadas de estos presupuestos y no solo en educación, sino en general. 
De hecho, para lo único que se han acordado de Rubí es para instalar un nuevo 
vertedero. Ya tenemos vertederos al lado del Instituto J. V. Foix, instituto en el que 
trabajé muchos años y en el que, al igual que mis compañeros y el resto de alum-
nos, teníamos que soportar las pestes de los vertederos. Pues, no tiene bastante 
Rubí con tener vertederos al lado de un instituto, que ahora quieren hacer un nue-
vo vertedero y otra vez lo quieren hacer al lado de un centro escolar, en este caso 
del colegio Rivo Rubeo.

Eso es lo que le preocupa la educación a este Gobierno y a los anteriores go-
biernos nacionalistas. Les preocupa tantísimo la educación, les preocupa tantísimo 
el alumnado, el profesorado, que ponen vertederos al lado de colegios e institutos. 
Claro, luego nos dirán además que es que son unos presupuestos ecologistas. Va-
mos, un aire purísimo que respiran los alumnos, los profesores y también los veci-
nos de Rubí.

Por cierto, los anteriores vertederos, los que se instalaron al lado del Instituto  
J. V. Foix se instalaron también gracias a Iniciativa per Catalunya - Els Verds, es que 
encima tenían la cara de llamarse «Els Verds», es decir lo que ahora son los comu-
nes, que son también los que les dan apoyo a estos presupuestos.

Y mientras construyen, tienen planeado construir este tercer vertedero en Rubí 
al lado de un colegio, al lado del Colegio Rivo Rubeo, l’Escola del Bosc sigue en 
barracones pese a las falsas promesas electorales del conseller Bargalló durante la 
campaña.

Este viernes pasado me explicaba un padre de Rubí que llevaba a su hija a l’Es-
cola del Bosc y que su hija ha acabado ahora la primaria, ha pasado a la secundaria 
y ha hecho toda su educación primaria en barracones. Y a su hijo, que ahora empie-
za también la primaria, mucho se teme que le va a pasar lo mismo que a la niña, que 
es que acabe la primaria en barracones. Porque, claro, es que esto, que he puesto un 
ejemplo muy concreto de Rubí, esto pasa frecuentemente en Cataluña, porque Ca-
taluña es la comunidad autónoma con más barracones y con muchísima diferencia.

De hecho, hay tantísimos barracones en Cataluña que casi el 40 por ciento de 
los alumnos que estudian en barracones en toda España son catalanes, es decir casi 
la mitad de todos los alumnos españoles que estudian en barracones lo hacen aquí 
en Cataluña. Y este presupuesto sigue sin remediar esta lacra que es la de los ba-
rracones.



DSPC-C 450
25 de febrer de 2020

Sessió 26 de la CE  6

Y estas no son las únicas quejas, porque, como les decía, estos presupuestos no 
han gustado absolutamente a nadie. Por mucho que los intenten vender como unos 
presupuestos que suben la dotación en educación, si tenemos en cuenta el aumento del  
coste de la vida, seguimos peor que hace diez años. De hecho, este presupuesto si-
gue sin revertir los recortes en derechos laborales y económicos que sufre el profe-
sorado desde hace una década.

Y eso es lo que está reclamando el profesorado de la educación pública, es que 
no reclaman ni tan siquiera mejoras, reclaman volver a la situación que estábamos 
hace una década y que estos presupuestos siguen sin devolvernos a las condiciones 
de hace diez años. Y estos presupuestos no solo han indignado a la educación públi-
ca, sino también a la concertada, porque no incluyen una financiación adecuada y 
esta va a seguir recayendo sobre las familias.

Queremos recordar que toda la red educativa sufragada con dinero público ha de 
ser gratuita para las familias. De la misma manera que cuando un paciente acude a 
un centro de salud y no suele reparar si ese centro es público o es concertado, por-
que no tiene que desembolsar ninguna cantidad, es que lo mismo tendría que ocu-
rrir con la educación concertada, pero es que en Cataluña no es así, ni muchísimo 
menos, a diferencia, por ejemplo, de Andalucía, donde Ciudadanos está al frente de 
la educación y hemos redoblado todos los esfuerzos para asegurarnos que a ninguna 
familia le cuesta ni un euro una plaza en la educación, sea pública o sea concerta-
da. Aquí en Cataluña, no solo tenemos esta gran diferencia entre la red pública y la 
concertada, sino que dentro de la pública se está creando también una bifurcación, 
y estos presupuestos no hacen nada para solucionarlo.

A todo esto, hoy es 25 de febrero, es decir, es muy tarde para tener este deba-
te que estamos teniendo. Bueno, debate, que esto no es un debate, esto en realidad 
como digo es un intento de campaña publicitaria de los partidos separatistas, que 
les ha salido bastante mal. Pero, vamos, su intención era hacer una campaña publi-
citaria.

El caso es que si estos presupuestos se aprueban habrán perdido por lo menos 
una cuarta parte del año, una cuarta parte del año que se suma a todo el tiempo que 
ya llevan perdido, porque es que venimos de una prórroga presupuestaria de tres 
años, es decir, llevamos tres años de inacción política. Estos son demasiados años 
de un Govern que no gobierna, pues, porque está a otras cosas.

Y es que sin unos presupuestos actualizados es imposible realizar unas buenas 
políticas en beneficio de la ciudadanía, y con estos que han presentado tampoco. 
En resumen, que van tarde y mal, sobre todo van tarde y mal para los ciudadanos, 
que es lo más grave. No sé si ustedes son conscientes, porque como a veces da la 
sensación de que realmente viven en otro mundo yo no sé si son conscientes que 
esto que pasa en Cataluña no pasa en ninguna otra comunidad autónoma, que en 
las otras comunidades autónomas se presentan los presupuestos cuando se tienen 
que presentar.

Miren, ustedes son, en definitiva, un gobierno que no gobierna; no es ninguna 
sorpresa, es que no lo digo yo, el expresidente Torra dijo clarísimamente que él no 
estaba aquí para gobernar una comunidad autónoma. Eso sí, para cobrar a final de 
mes el sueldo del presidente de la comunidad autónoma más alto de toda España, 
para eso sí que está.

Y no es que lo diga yo, es que así lo consideran los catalanes. En la última en-
cuesta del CEO ni el 2 por ciento de los catalanes consideran que ustedes se estén 
ocupando de los problemas reales. Y si ya es triste este dato que acabo de dar, más 
es todavía que más del 60 por ciento considera que, aunque se ocuparan, que no es 
el caso, no sabrían ni cómo hacerlo. O sea, fíjense qué imagen tienen de usted los 
catalanes. Y estas no son las cifras de una encuesta interna de Ciudadanos, no, no, 
es que esto son las cifras del CEO. Si el CEO da estas cifras, imagínense lo que debe 
ser la realidad antes de la cocina.
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Mire, ustedes, junto a los comunes, pretenden utilizar estos presupuestos como 
el inicio de lo que supongo que va a ser una larguísima campaña electoral. Y pongo 
un ejemplo claro de que se trata de una campaña publicitaria totalmente vacía de 
contenido: se publicitan como unos presupuestos feministas, porque hoy en día si 
no pones la etiqueta feminista es que no eres nadie. Pero luego miras el presupuesto 
de Educación y no hay absolutamente nada que nos diga que estos son unos presu-
puestos feministas. Aunque estemos en el 25 de febrero y no en el 25 de diciembre, 
lo siento pero fum, fum, fum; esto son estos presupuestos. Porque es que es así con 
todo, con lo del ecologismo diríamos lo mismo, ¿eh?, unos presupuestos ecologistas 
que meten un vertedero al lado de un colegio.

Estos presupuestos no solucionan ninguno de los grandes problemas de la educa-
ción, que son, en primer lugar, los barracones; en segundo lugar, la falta de atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales; en tercer lugar, las condicio-
nes laborales del profesorado que, insisto, son peores que hace diez años, y también, 
pues, la formación del profesorado, la formación profesional. Es decir, no solucionan 
absolutamente nada.

Y no solucionan nada porque estos presupuestos tienen un problema de base y 
es la infrafinanciación de la educación. De hecho, dentro de los estrechos márgenes 
que esta falta de dinero nos permite hacer a los grupos parlamentarios, si este pre-
supuesto finalmente pasa el debate de totalidad, nosotros presentaremos enmiendas 
parciales y estas enmiendas parciales van a ir en la línea de quitar dinero a los altos 
cargos y al CTTI, y también quitar dinero a las campañas de autobombo, y destinar 
ese dinero a la mejora del sistema educativo, que es donde tendría que ir.

Ese dinero que el departamento destina a altos cargos, al CTTI y a campañas 
de autobombo, nosotros queremos que vaya, pues, por ejemplo, a acabar con los 
barracones, que –insisto– es que somos la comunidad autónoma con más barraco-
nes, además con barracones estructurales, que algunos tienen más de diez años y 
algunos alcanzan a veinte, y aquí tenemos unos representantes constantes de esa 
lucha contra los barracones y tenemos también la evidencia que no les hacen ni 
caso, porque seguimos igual, tanto en este colegio como tantísimos otros de toda 
Cataluña; unos lo visualizan más, otros menos, unos protestan más, otros menos, 
pero la realidad es que seguimos siendo la comunidad autónoma con más barraco-
nes y con muchísima diferencia con el resto de comunidades autónomas. El resto 
de comunidades autónomas no tiene un problema estructural de barracones y Ca-
taluña lo tiene.

Entonces, ¿qué excusa nos han estado dando todos estos años? «No se acaba con 
los barracones porque no hay presupuestos.» Bien, ahora hay presupuestos y sigue 
sin acabarse con los barracones. Pues, nosotros queremos que el dinero de los altos 
cargos, del CTTI y del autobombo, pues, vaya a acabar con los barracones.

También queremos que se forme en inglés al profesorado, porque si no forma-
mos bien a los docentes para que tengan, por un lado, un buen dominio del inglés 
y, por otro lado, un buen dominio de la didáctica para poder enseñar asignaturas no 
lingüísticas en inglés, será imposible que los alumnos catalanes logren de forma ge-
neralizada el nivel de inglés equivalente a los alumnos del resto de Europa y que ya 
empiezan a conseguir también el resto..., o al menos alumnos de otras comunidades 
autónomas españolas.

Y esta es una de las grandes brechas de nuestro sistema educativo: solo las fa-
milias que tienen un alto o medio poder adquisitivo, que tienen una buena situación 
socioeconómica, logran que sus hijos tengan un buen dominio del inglés.

Nosotros pedimos que eso se incluyera en el pacto contra la segregación del Sín-
dic, porque, insisto, me parece que es una de las brechas más evidentes e incontesta-
bles que tenemos en nuestro sistema educativo. Pero, obviamente, como el Síndic es 
el síndic del procés no nos hizo ni caso y este es uno de los muchos motivos por los 
que nosotros no suscribimos ese pacto. Un pacto que, por cierto, quieren vender co-
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munitario, pero que en realidad tampoco firmaron ni el principal sindicato de profe-
sores, ni la principal Federación de Asociaciones de Padres y de Madres y, por lo que 
a mí me han contado, algunos de los agentes sociales que sí que lo firmaron la ver-
dad es que se sienten engañados y que no están nada contentos ahora con el pacto del  
Síndic, lo cual demuestra que evidentemente Ciudadanos hizo muy bien, tomó la de-
cisión correcta al no suscribir este pacto, que de hecho creo que fuimos los primeros 
en desmarcarnos y luego en cadena se siguió desmarcando gente por diferentes mo-
tivos, pero el caso es que evidentemente este pacto del Síndic, del síndic del procés, 
pues, tampoco contenta a nadie, porque evidentemente poco podemos esperar de un 
señor que acepta viajes en jets privados de un corrupto del 3 per cent.

Y en esta misma línea también creemos que se debería invertir dinero en formar 
al profesorado para poder atender correctamente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Un profesor..., y especialmente los profesores de secunda-
ria, se forma en su especialidad, pero nadie les enseña cómo hay que enseñar a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Nadie te enseña cómo enseñar, por 
ejemplo, a un alumno con autismo. Esto genera una gran ansiedad en el profesorado, 
en ese profesorado que quiere hacer bien su trabajo, pero que no tiene las herramien-
tas, no sabe cómo hacerlo.

Y además es muy perjudicial para los alumnos con necesidades educativas es-
peciales, porque no pueden sacar su máximo rendimiento porque no tienen un pro-
fesorado formado para atenderlo de la manera más adecuada. Y en general, todo lo 
que es el tema de la formación, desde los tiempos de Irene Rigau, ha sufrido unos 
recortes que son una vergüenza, y que en estos presupuestos sigue sin revertirse. Si 
queremos tener alumnos bien formados, lo primero que necesitamos son profesores 
bien formados: bien formados en inglés, bien formados en nuevas tecnologías, bien 
formados en poder atender toda la diversidad de las aulas.

Y, hablando de diversidad, en estos presupuestos, una vez más, los alumnos sor-
dos siguen olvidados. Con una partida de tan sólo 350.000 euros, todos los alumnos 
sordos de Cataluña tendrían intérpretes de lengua de signos durante todo el horario 
escolar. Miren, les voy a poner un ejemplo que a mí me parece que es muy gráfico: 
con el sueldo de cuatro altos cargos puestos a dedo, todos los alumnos sordos de Ca-
taluña estarían bien atendidos, pero resulta que es que el Gobierno de la Generalitat 
prefiere tener esos cuatro altos cargos –y otros muchos más– que atender a los alum-
nos sordos que están en una situación desesperada e insistimos una vez más que por 
favor les atiendan como..., no como se merecen, como tendría que ser. Es que no es 
posible que se discrimine en el sistema educativo, como se discrimina a los alumnos 
sordos, como se discrimina a los alumnos con autismo, que no se pueden quedar a 
comer en los comedores escolares.

Y en estos presupuestos, que insisto hay una infrafinanciación en general en edu-
cación, pues también hay una infrafinanciación de la formación profesional. Luego, 
pues, hacemos actos, hacen actos y se llenan la boca con lo importante que es la 
formación profesional, pero la verdad es que no se les destina el dinero necesario. 

En resumen, estos no son los presupuestos que la educación de Cataluña necesita 
y la prueba evidente es que gran parte de la comunidad educativa se ha manifesta-
do en contra. 

Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y ya anuncio 
que también votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad que han presentado 
el resto de grupos.

Muchas gracias. 

El president

Moltes gràcies, senyor Sierra. Passaríem ara al torn d’intervenció del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar també per un temps de quinze minuts. 
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Esther Niubó Cidoncha

Moltes gràcies, president. Bé, avui tenim en aquesta comissió el debat a la totali-
tat del Projecte de pressupost 2020, i des del Grup Parlamentari Socialistes, doncs, 
volem argumentar per què hem presentat aquesta esmena a la totalitat.

A nivell general –i ja ho hem argumentat altres vegades, però avui hi volem in-
sistir–, el pressupost que es presenta és el pressupost d’un govern que es reconeix es-
gotat, un govern que ha expressat per boca del seu propi president que la legislatura 
ha arribat al seu final, que està exhaurida; un Govern que no només està dividit, sinó 
que està enfrontat, i jo crec que dia sí i dia també exhibim, es veu com exhibeixen 
la manca de confiança necessària per afrontar un projecte compartit de govern, i un 
govern amb un balanç polític molt negatiu, que deixa enrere una dècada perduda, 
caracteritzat per les retallades, per la inacció, pel desgovern, per l’abandonament de 
l’autogovern i que, en definitiva, s’ha traduït en una important pèrdua d’oportunitats 
per al conjunt de la ciutadania i també per al país.

I, per tant, des del meu grup parlamentari entenem que el que correspondria en 
aquests moments no seria tramitar aquest pressupost, sinó convocar unes eleccions 
que ens permetessin precisament girar full i deixar enrere aquesta dècada perduda 
per al conjunt del país.

Perquè, no siguem ingenus, les eleccions no arribaran l’endemà de l’aprovació 
dels pressupostos, si és el cas, com ja reconeix obertament la mateixa portaveu del 
Govern, per molt que els comuns ho demanin o que Esquerra Republicana ho de-
sitgi. I, per tant, està clar que aquest pacte entre el Govern de Junts per Catalunya i 
Esquerra amb els comuns per a aquest pressupost el que fa no és un favor a la ciuta-
dania i el país, perquè l’increment que es veu en algunes partides, en definitiva, no 
és més que el que ja s’ha gastat el Govern en exercicis anteriors, com es pot veure 
en la liquidació. El que fan els comuns amb aquest pacte és donar oxigen a un Go-
vern que està agònic.

I, per tant, és, a més a més, el pitjor Govern que ha tingut aquest país, encapçalat 
pel pitjor president de la història i, per tant, dic això perquè, en fi, jo crec que n’hem 
de ser molt conscients.

I dit això, voldria dir que no acceptem tampoc que el conseller digués en la com-
pareixença que vam tenir l’altre dia que el sistema està a punt del col·lapse, és a dir 
que ens digui que sense pressupostos no podrem començar com tocaria el proper 
curs escolar. Realment, ens sorprèn que el mes de febrer del 2020 ens hagi de dir 
que sense pressupost no podrà començar el curs en condicions. Aquesta és la plani-
ficació que fa el Govern de la Generalitat de Catalunya? No sabia l’any 2018, quan 
ni tan sols es van dignar a treballar uns pressupostos, que estarien en aquesta situa-
ció? O fins i tot el 2019, quan ni tan sols el van aprovar en el Consell Executiu, quan 
porten sis anys de creixement desaprofitat?

I entenem, a més, que si fos així em sorprendria haver-nos-en assabentat d’aques-
ta manera. Ni tan sols s’ha preocupat mínimament per aixecar el telèfon, per expo-
sar la situació.

Per tant, senzillament, dir que no ens creiem aquesta bona voluntat, que no ob-
tindran del PSC l’adhesió incondicional que pretenen a uns pressupostos que no 
resolen els principals reptes de l’educació d’aquest país, ni l’infrafinançament, ni 
l’escola inclusiva, ni el desplegament del Pacte contra la segregació, que a més a més 
no reverteix les retallades, i si no, doncs, que ho preguntin als docents que no han 
recuperat la situació ni les condicions laborals anteriors a la crisi, i a més a més un 
pressupost que al final el que està fent és donar l’esquena a aquest professorat, que 
ha estat el que ha aguantat sobre les seves espatlles les retallades de molts anys. Per 
tant, no entenem sincerament el suport dels comuns a aquests números.

I aquests pressupostos, com dèiem, doncs, mantenen l’infrafinançament del sis-
tema educatiu. Estem al 2,5 mig per cent d’inversió en educació respecte al PIB, 
quan la mateixa LEC diu que hauríem d’estar al 6 per cent; ni tan sols hem arribat 
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a la meitat del que correspondria i, per tant, ens sorprèn que alguns encara treguin 
pit del fet que es recuperin nivells d’inversió del 2010. És a dir, passem de 5.200 mi-
lions d’euros, el 2010, a 5.600, però això ho fem una dècada més tard, quan tenim 
una societat molt més complexa, molt més desigual, amb més alumnat diagnosticat 
amb necessitats educatives específiques.

I perquè ens en fem una idea, he agafat dades que m’ha respost el mateix depar-
tament a una pregunta que havia fet jo mateixa sobre el nombre d’alumnes atesos 
amb necessitats educatives específiques. Doncs bé, el Consorci d’Educació de Bar-
celona atenia el curs 2010-2011 quatre mil alumnes, mentre que el curs 2017-2018 
n’atenia quinze mil, més del triple. I aquest patró es va anar reproduint a diferents 
serveis territorials. El Maresme, per exemple, de quatre mil infants atesos el 2010-
2011 ha passat a atendre’n deu mil.

Per tant, ni tan sols estic parlant de les necessitats no ateses com comento nor-
malment; estic parlant de l’increment d’infants que han estat atesos i, per tant, és 
impossible fer-ho amb els mateixos números que el 2010 quan els casos a atendre 
s’han més que duplicat i poder en alguns casos triplicat. 

Per tant, és un pressupost molt insuficient, aquest que han elaborat, que tan sols 
aporta 300 milions d’euros més respecte al pressupost de fa deu anys, i ja es va co-
mentar també en la darrera comissió la distribució per programes: mentre serveis 
generals i el programa de formació de docents és similar al 2010, tenim en canvi el 
programa de serveis complementaris, que és precisament el que garanteix la corres-
ponsabilitat amb el món municipal –transports, menjador, plans educatius d’entorn– 
que veu reduïda la seva partida respecte a fa una dècada. Per tant, tan sols puja la 
partida de beques i ajuts.

Però dèiem que són uns pressupostos molt insuficients també per donar solució a 
la necessitat de millora dels equipaments educatius del conjunt del territori. Només 
60 milions d’euros, quants instituts permet construir? Deu? I em sembla que estic 
tirant llarg. Quants centres educatius quedaran a la cua? Quantes construccions que-
daran pendents? No s’adonen que els equipaments educatius són essencials per a la 
defensa del servei públic d’educació? Millores, ampliacions, construccions d’esco-
les bressol, escoles de primària, instituts, instituts escola –com el Mediterrània, de 
Viladecans, que ens acompanyen, que fa onze anys que estan de manera provisio-
nal en aquests barracons, malgrat que l’ajuntament ha cedit els terrenys, quan més 
d’una promoció no ha conegut una altra cosa que no fos estudiar en un equipament, 
diguem-ne, diferent del que correspondria.

O quants centres podran retirar el fibrociment, l’amiant, que està pendent de re-
tirar amb aquest pressupost? Els comuns han de saber que la majoria de resolucions 
que han recolzat en aquesta comissió, en aquest mandat, no es podran executar amb 
aquest pressupost. I malgrat que ja hi haurà una nova sessió d’aquesta comissió per 
tractar les esmenes parcials, sàpiguen que des del Grup Socialistes hem trobat mar-
ge per presentar moltes esmenes –ja les veuran– que donen resposta precisament a 
les necessitats de millora, de construcció de molts centres educatius, que, tant de bo, 
es puguin acceptar i que puguin prosperar.

I també són uns pressupostos insuficients, que no garanteixen la suficiència ali-
mentària a l’etapa d’educació secundària. Ens venen un pla pilot per recuperar una 
franja saludable per al dinar als instituts, que evidentment és millor que no tenir res, 
però que al final està afectant cent dels més de sis-cents instituts que hi ha a tot Ca-
talunya. Per tant, és un avenç, ho reconeixem, però és insuficient i manté la injustí-
cia que molts nens i nenes a sisè de primària tenen l’ajut de menjador, però passen 
dos mesos d’estiu i comencen el primer d’ESO i no tenen ni el servei de menjador ni 
l’ajut que hi està vinculat. I per això també presentarem una esmena, per recuperar 
el servei de menjador i els ajuts associats a tota la secundària, per garantir precisa-
ment aquesta suficiència alimentària que el mateix Grup de Catalunya en Comú Po-
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dem havia recolzat, i que esperem que els partits que es diuen d’esquerres d’aquesta 
cambra, doncs, puguin recolzar.

En matèria d’escola inclusiva, ho hem comentat també anteriorment, ens sembla 
bastant escandalós. El conseller ens deia en l’última compareixença que complirien 
amb la memòria del decret de 2017. Nosaltres ja vam anunciar en l’última comis-
sió que aquest decret preveia en el seu dia 150 milions d’euros; alguns, fins i tot en 
aquell moment, nosaltres o els mateixos comuns vam dir que ens semblava una xifra 
insuficient, però és que ara ens venen que un increment de 53 milions d’euros és una 
gran notícia. Doncs, en fi, és millor que re, però podem pensar que amb 17 milions 
d’euros per contractar 260 places de personal docent o una centena de personal d’ad-
ministració i serveis podem dir que de cop tindrem un sistema inclusiu; 17 milions 
d’euros, 36, a més a més, per serveis específics, com monitors, transports, que són 
molt necessaris, precisament per donar suport a l’alumnat en temps no lectiu, però 
tot plegat és insuficient: no ens pensem que amb aquestes xifres podrem atendre 
adequadament els 125.000 infants amb necessitats educatives específiques i avançar 
cap a un model de l’escola inclusiva. Nosaltres no ens ho creiem. 

On estan les infermeres escolars per atendre l’alumnat amb malalties cròniques? 
On són els intèrprets en llengua de signes per a l’alumnat sordsignant des d’infan-
til fins a la postobligatòria? On estan les TEIS per donar suport a totes les aules 
de P3? I què passa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials que va a 
l’escola concertada? És que no els tindran en compte? És que han d’assumir que la 
seva atenció dependrà únicament de la voluntat o la possibilitat de les famílies de 
pagar extres? Aquest no és el servei públic d’educació en què creiem el PSC i, evi-
dentment, tampoc és el compromís amb la lluita contra la segregació que nosaltres 
entenem. 

Entenem que falta determinació, els falta inversió, i per això també des del nostre 
grup hem presentat una esmena adreçada a reforçar l’escola inclusiva, que esperem 
també que des dels grups progressistes d’aquest Parlament es comprometin a apro-
var per avançar en el que hauria de ser una prioritat de país.

L’altre repte totalment oblidat pel Govern, oblidat pel Govern i també pels co-
muns en aquest pressupost, és el Pacte contra la segregació. Fa poc que hem conegut 
l’esborrany del decret d’admissió i pel text entenem que podria representar un avenç 
en la lluita contra la segregació educativa, en la mesura que posa en el centre de la 
programació la coeducació, criteris d’equitat, d’escolarització equilibrada que hem 
reivindicat llargament i que compartim. 

Però aquest no pot ser un compromís creïble, no serà creïble, si no es dota pres-
supostàriament. No ens poden dir que el desplegament d’aquest pacte no suposa un 
increment de la despesa, com ens respon el conseller a una pregunta que hem fet. 
Evidentment, aquest pacte costa diners, a qui volen enganyar si no? I, de fet, ja vam 
dir a la darrera compareixença que ens encantaria que el Govern ens hagués contac-
tat perquè potser no haguéssim sabut veure la partida, però ja ens han dit que aques-
ta partida no existeix. De manera que aquí novament tindran una esmena del nostre 
grup per assegurar aquest desplegament del Pacte contra la segregació, per garantir 
precisament la igualtat d’oportunitats o l’equitat a nivell educatiu. 

I novament faig una crida als comuns perquè es desmarquen del Govern, perquè 
demostrin que són determinants i recolzin aquell alumnat, aquell professorat que sí 
que pateix la segregació, els ajuntaments que hi estan treballant, la comunitat edu-
cativa, que està fent molts esforços per avançar en aquesta direcció i per millorar 
en equitat.

I com que volem també una escola concertada corresponsable, que mantingui 
el seu compromís amb el pacte, amb la coeducació, amb la inclusió, amb l’equitat, 
entenem que això s’ha de condicionar per la via pressupostària, i també farem una 
esmena, per tant, per obrir la partida dels contractes programa, que entenem que 
poden ser molt útils en aquest sentit.
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I el que diem és que la lluita contra la segregació no ens fa cap favor si la traduïm 
en una pugna entre escola pública i concertada, és un fals debat, és una simplificació 
injusta. Tenim escoles públiques que segreguen i tenim escoles concertades amb un 
altíssim compromís social. També coneixem països que tenen una única xarxa pú-
blica i que pateixen segregació educativa. 

Per tant, nosaltres el que diem és: afrontem aquest debat amb l’objectiu d’avan-
çar en corresponsabilització, en equitat, en inclusió, amb vocació de servei públic, 
per tenir precisament un sistema educatiu de qualitat i per a tothom, i per això calen 
recursos, perquè si no és així pensarem que és una mesura electoralista d’Esquerra 
Republicana i faltada del mínim compromís.

Per tant, deia, pressupostos insuficients molt poc ambiciosos en matèria d’FP 
–ho vam dir–, només ens ofereixen la creació d’una agència que s’havia de crear 
el 2016, que no es recupera la sisena hora, que no redueix les ràtios quan això per-
metria millorar la qualitat de l’atenció educativa, i també donar oxigen als docents; 
que no permet reforçar les competències lingüístiques de l’alumnat especialment en 
llengua estrangera; que no aporta recursos per a la renovació pedagògica. Entenem 
que per tot això mereixen una esmena a la totalitat.

I pel que fa a l’etapa educativa de 0-3, passen efectivament d’una partida de zero 
milions d’euros a 70 milions d’euros, però amb això no recuperen la corresponsabi-
litat en el sosteniment d’un terç del cost de la plaça. En lloc d’arribar als 1.800 per 
plaça i any, aquesta partida donaria per 1.600, de manera que suposaria que quinze 
anys més tard de l’acord la Generalitat reduiria la seva aportació en un 11 per cent 
respecte a l’acord inicial amb els municipis.

Però això no és el més gros; el més gros és que pretenen fer recaure el retorn del 
deute reconegut als ajuntaments per l’abandonament precisament fet en els últims 
anys del Govern d’aquest servei bàsic d’aquesta partida, i això sí que hipotecaria el 
funcionament d’aquest servei públic fonamental.

I, per tant, siguem clars, si el deute de Barcelona suma ja 40 milions d’euros, 
si les sentències que es coneixen sumen més de 21 milions d’euros, amb això sol 
ja esgotaria la partida, la deixaria inhabilitada. I el que hem de fer és complir amb 
l’obligació de pagament reconeguda en molts ajuntaments, però a partir d’una par-
tida d’Economia, que no hipotequi el Departament d’Educació. Per tant, tornem a 
lamentar que a dia d’avui encara no hagin sigut capaços d’arribar a un acord ni amb 
les diputacions, ni amb la Federació de Municipis, ni amb l’Associació Catalana de 
Municipis, ni amb la majoria d’ajuntaments afectats. Ho hauran de fer.

I em dirigeixo de nou als comuns per demanar-los què diran, per exemple, els 
seus companys a Santa Perpètua de la Mogoda, que estan exigint constantment que 
es garanteixi la suficiència financera de les escoles bressol. Els diran que ho tin-
drem, que ho trobarem d’aquí a deu anys? El que hem de fer és afrontar la responsa-
bilitat ara, garantir el blindatge d’una etapa educativa fonamental, amb una partida 
que sigui suficient per al seu sosteniment i manteniment, i tornar, a través d’una 
partida d’Economia, els esforços fets als ajuntaments.

I, per tant, en això també tindran una esmena, que el que diem és que prioritzi 
l’inici de la devolució per part del Departament d’Economia de les obligacions re-
conegudes de pagament als ajuntaments en concepte de serveis educatius. Tenim 
molts ajuntaments que han pagat obres de construcció de centres, altres que estan 
mantenint aquest primer cicle d’educació infantil. Doncs, per tant, esperem dels  
comuns el compromís a no fer trampes i recolzar aquesta proposta per no hipotecar 
el pressupost en educació.

I amb relació a les condicions laborals dels docents, ja hem dit que ens sembla 
que aquí també hi convindrà una esmena per fer efectiva precisament aquesta recu-
peració de les condicions anteriors a la crisi, per restablir l’horari lectiu anterior a les 
retallades, per convertir terços a mitges jornades, per reduir les hores lectives dels 
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majors de 56 anys. Tot això tal com planteja de manera unitària al marc unitari de  
la comunitat educativa.

I, per tant, el que fem és presentar una esmena a la totalitat a un pressupost que 
és insuficient per afrontar els principals reptes educatius del país, que recupera ni-
vells d’inversió de 2010 amb una dècada de retard, quan tenim una societat més de-
sigual, més complexa, amb més necessitats i que, per tant, no permeten girar full 
d’aquesta dècada perduda.

I, per tant, el que volem fer és instar els partits que donen suport al Govern, i 
també als comuns especialment, que recolzen aquest projecte de llei, a reconside-
rar aquestes xifres, a tenir molt en compte sobretot des d’una òptica progressista 
les esmenes que presentarà el meu grup, que ja els avanço que seran moltes, perquè 
entenem que si hi ha una alternativa a l’actual desgovern que s’ha traduït en aquesta 
pèrdua d’oportunitats tan important per al país durant deu anys és la que encapçala 
Miquel Iceta, i els garanteixo que en aquesta alternativa posarem l’educació al cen-
tre, convertint-la en un veritable motor de promoció social, de cohesió i de convi-
vència.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Ara és el torn dels subgrups suplementaris per un 
temps de set minuts, trenta segons, començant pel Subgrup Parlamentari de la CUP -  
Crida Constituent. Si em permet un segon, senyor Riera, a veure si ens en sortim... 
(Pausa.) Senyor Riera, quan vulgui.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari, el nostre subgrup parlamen-
tari també defensarà en aquesta sessió de la Comissió d’Educació l’esmena a la to-
talitat, i en passes posteriors també presentarem un conjunt d’esmenes, tant a nivell 
de la llei d’acompanyament com pròpiament a la llei de pressupost, que definiran 
quina és la nostra proposta i quina és la nostra alternativa al que considerem que és 
un pressupost en matèria d’educació que de cap manera podem acceptar, perquè no 
respon ni a les necessitats reals de la comunitat educativa de les nostres escoles i 
dels seus alumnes i de les seves alumnes, i tampoc és un pressupost que respongui 
a les reivindicacions més bàsiques i més elementals i més fonamentals del personal 
docent expressades a través de la seva plataforma sindical unitària.

Però d’això en parlaré després amb una mica més de detall. Ara vull fer una con-
sideració molt general. Mirin, jo ja sé que vostès volen insistir en la comparativa del 
2020 amb el 2017 i es legitima aquesta comparativa és legítim atès que és el darrer 
pressupost que es va aprovar. La resta han estat prorrogats. Però no menys legítim 
ni menys il·lustratiu és comparar el 2020 amb l’executat del 2019. I aquí és on veiem 
que el que ha succeït des del 2017 fins al 2020 és que hi ha hagut un augment iner-
cial cada any de la despesa en educació, certament, en el marc d’un augment ge-
neral de la despesa del pressupost públic, que ha estat facilitada per l’augment dels 
ingressos –estem en un context d’anys de creixement econòmic–, i que, com no po-
dia ser d’una altra manera, havia d’adequar la despesa al creixement inercial de les 
necessitats i els costos associats a aquestes necessitats. 

Doncs bé, si observem l’evolució de tots aquests anys el que veiem del 2020 res-
pecte al 2019 és simplement la corroboració d’això, és a dir, no és un pressupost que 
faci cap salt endavant que gràcies a les seves noves inversions i despeses generi un 
canvi qualitatiu en la política educativa com es demana des del sector i com caldria 
per atendre les necessitats reals. El que observem és, ras i curt, simplement una ade-
quació del pressupost a l’augment de les necessitats, una adequació als costos de les 
necessitats en el canvi del 2019 al 2020. 

Potser sí que és veritat que hem d’admetre que hi ha hagut un cert canvi qualita-
tiu, no només quantitatiu, sinó també en la seva expressió qualitativa en el tema de 
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les escoles bressol, però com que ja s’ha explicat anteriorment no m’hi detindré tan 
detalladament. Però, escoltin, és que només faltaria, en tenen una obligació legal: hi 
ha una obligació legal de fer-ho. Per tant, no ho podem apreciar com una mostra de 
voluntat en el pressupost. I tal vegada potser també hi ha una certa intenció de mi-
llora en les beques i els ajuts en algun concepte. Res més. La resta és adequació a un 
creixement inercial, a lo que és adequar-se a la tendència demogràfica i a l’augment 
dels costos que genera la inèrcia de la despesa pública. 

Per tant, de cap manera podem assumir que aquests són uns pressupostos que 
impliquin cap mena de canvi en positiu des del punt de vista del que són els objec-
tius fonamentals del sistema educatiu. Des del nostre punt de vista –ja sé que no 
ho comparteixen–, desenvolupar un sistema públic, universal i gratuït, igualitari i 
equitatiu per a tothom. Al contrari, observem que mentre la despesa en el sector 
públic no adquireix els nivells desitjats, la despesa en la concertada ha seguit aug-
mentant en una proporció major i, a més, el que observem, fruit de les polítiques 
que anuncia el departament, és que això pot tendir a consolidar-se. Però tampoc 
observem una política decidida de lluita contra la segregació ni en favor de l’escola 
inclusiva.

I mirin, voldria recordar també que, pel que fa a lo que són les reivindicacions 
absolutament legítimes del sector laboral i professional de l’educació..., les vull re-
cordar aquí en comissió perquè són molt bàsiques, són molt elementals, són molt de 
mínims, molt molt de sentit comú, eh?, ni tan sols de recuperació del que serien els 
nivells desitjables abans de les retallades: retorn al caràcter lectiu de les dues hores 
de reducció als majors de cinquanta-cinc anys; retorn al reconeixement del primer 
estadi de nou a sis anys, amb efectes retroactius; conversió dels terços de jornada a 
mitges jornades; restabliment de l’horari lectiu per a tot el personal docent, vint-i-
tres a primària i divuit a secundària, i substitucions des del primer dia. Són reivin-
dicacions molt bàsiques, molt elementals, no són cap revolució. 

Bé, a quants acords ha arribat el Departament d’Educació amb els representants 
sindicals respecte a aquests punts? A cap, absolutament a zero. Qui s’ha aixecat de 
la taula de negociació? El departament. Per tant, com volen que nosaltres defensem 
aquests pressupostos, com volen que els donem suport? I emplacem certament a les 
forces d’esquerres a aclarir-nos, a aclarir a la societat i a la comunitat com des d’una 
perspectiva d’esquerres, com des d’una perspectiva de defensa dels serveis públics i 
de les polítiques educatives públiques es poden defensar i legitimar uns pressupostos 
d’aquesta naturalesa.

Per tant, nosaltres –com els hem dit abans– defensarem l’esmena a la totalitat, 
la devolució al Govern d’aquest pressupost, i posteriorment presentarem un ampli 
conjunt d’esmenes que van en el sentit de, u, revertir les retallades que s’han produït 
des del 2010 en favor d’un model d’escola inclusiva, de lluita contra la segregació, 
d’afavorir un model de desenvolupament escolar que afavoreixi realment l’escola 
pública i que generi un traspàs progressiu d’efectius de l’escola concertada a l’escola 
pública, començant per l’eliminació dels concerts a les escoles que segreguen per 
sexe i que són de naturalesa elitista, però també un conjunt d’esmenes que reflectei-
xin allò que la comunitat educativa està demanant des de les seves instàncies unità-
ries com és el MUCE, que ens temem que les han escoltat molt poc o gens, i també 
des de les seves instàncies de representació sindical, perquè el que no és admissible 
és que en temps de creixement econòmic, en temps de major capacitat recaptatòria, 
el Govern decideixi seguir castigant la comunitat educativa i fer encarregar sobre 
les docents i els docents i sobre les famílies i els alumnes les conseqüències d’unes 
polítiques públiques, d’unes polítiques educatives que segueixen sent d’austeritat en 
creixement econòmic. I això no és una obligació des del punt de vista econòmic, 
sinó que és una decisió política que vostès estan prenent i de la qual han de respon-
dre responsablement.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Nuestra enmienda a la totalidad a la sección ya la expusimos 
en su día con la comparecencia del conseller cuando vino a explicarnos los presu-
puestos del Departamento de Educación, y las razones fundamentales por las que 
presentaremos una enmienda a la totalidad son fundamentalmente tres razones po-
líticas. Nosotros no entraremos en la trampa de los números, porque evidentemente 
en un presupuesto cuando hablas de números siempre hay partidas que compartes 
y otras que no. Pero yo creo que para nosotros lo importante y fundamentalmente 
son tres razones políticas por las cuales nosotros presentamos una enmienda a la 
totalidad a la sección. 

En primer lugar, por una cuestión conceptual del propio presupuesto, un presu-
puesto que se confecciona a costa de subir la presión fiscal a los catalanes, y noso-
tros no lo compartimos. En Cataluña se pagan demasiados impuestos, en Cataluña 
somos la comunidad autónoma con mayor presión fiscal de España, tenemos die-
ciocho impuestos propios y somos la comunidad autónoma con el tramo de IRPF 
mayor. Yo creo que subir más la presión fiscal a los catalanes es absolutamente 
insostenible y desde el punto de vista político indefendible. Y yo creo que lo que 
tocaba en estos presupuestos era precisamente lo contrario, recorrer el camino total-
mente inverso y bajar los impuestos a los catalanes. Y este presupuesto no cumple 
con esta premisa.

Una segunda razón política es que este presupuesto, por un lado, políticamen-
te lo conforma un gobierno políticamente agotado, un gobierno que nos anuncia 
fecha de elecciones sin poner fecha y que pretende ejecutar un presupuesto, pero 
que seguramente a lo mejor no ejecutará, porque por en medio habrá unas eleccio-
nes. Desde el punto de vista político, para nosotros es insostenible y lo que tocaba 
en Cataluña no era precisamente presentar un presupuesto, sino que lo que tocaba 
era convocar elecciones y darles voz a los catalanes e, insisto, no confeccionar un 
presupuesto que pueda condicionar la legislatura de siguiente gobierno después de 
unas elecciones.

Y por otro lado también, desde el punto de vista político, es un presupuesto ab-
solutamente processista, que no cambia las coordenadas políticas del presupuesto y, 
por lo tanto, nosotros no lo podemos compartir porque las prioridades para nosotros 
son radicalmente distintas. Y un presupuesto que sus propios consellers cuando han 
comparecido han manifestado que la lógica y las coordenadas van a ser processista,  
pues, no lo compartimos. Y lamentamos que ahí los comunes hayan servido de 
coartada para seguir apoyando un presupuesto que, insisto, sigue bajo una lógica  
processista.

Y especialmente processista es el presupuesto del Departamento de Educación,  
de hecho así lo manifestó el propio conseller cuando compareció, cuando a pregunta de  
este diputado dijo..., y prácticamente se jactó de que efectivamente era un presupues-
to ideológico el del Departamento de Educación. Y nosotros no lo podemos compar-
tir, porque lógicamente el Partido Popular está en las antípodas ideológicas de un 
conseller que pertenece a Esquerra Republicana. Y nosotros no lo compartimos pre-
cisamente por eso, porque las coordenadas y la lógica ideológica del departamento, 
insisto, está en las antípodas de lo que debería ser un presupuesto de Educación para 
un gobierno autonómico.

Porque para nosotros no solamente es importante el cuánto destinamos en un de-
partamento, sino para qué. Y está muy bien que se pueda incrementar mucho o poco 
el presupuesto de un departamento, pero ¿para qué destinamos el presupuesto de ese 
departamento? Y nosotros, insisto, no lo compartimos en su inmensa mayoría, y por 
eso de ahí la enmienda a la totalidad de la sección de Educación.



DSPC-C 450
25 de febrer de 2020

Sessió 26 de la CE  16

Y, en tercer lugar, también creemos que el presupuesto de Educación pues no 
responde ni da respuesta alguna a los graves problemas estructurales en materia de 
educación que padece Cataluña, los problemas de fondo y estructurales que tiene 
Cataluña en materia de educación.

Por un lado, y en primer lugar, no hay una auténtica política vocacional y de ver-
dad de acabar con el problema de los barracones en Cataluña. La escuela Mediterrà-
nia, de Viladecans, es un claro ejemplo: después de once años siguen instalados en 
un barracón, y el presupuesto inicial ni contemplaba la supresión de ese barracón. 
No hay una auténtica vocación de eliminar barracones: se quitan unos, se ponen 
otros, pero al final la suma es cero, seguimos exactamente igual que hace muchísi-
mos, muchísimos años.

Luego, también este presupuesto no pone fin al carácter adoctrinante del sistema 
educativo catalán, ni de respeto a la lengua materna, ni introduce progresivamente 
el trilingüismo en el sistema educativo catalán. Para nosotros es muy importante, y 
eso se refleja también en los números. No hay una vocación de transformar el pre-
supuesto de Educación y que tenga un reflejo en el sistema educativo. Lógicamen-
te, responde a un presupuesto de educación dirigido por políticos separatistas, pero 
nosotros no lo compartimos y por lo tanto no podemos dar apoyo a un presupuesto 
de estas características.

Tampoco se mejoran substancialmente las condiciones laborales del profesorado, 
ni hay avances significativos para la escuela inclusiva. Y se continúa utilizando a los 
ayuntamientos como financiadores de servicios que son obligación del Departamen-
to de Educación, como por ejemplo el tema de las guarderías, aplazando el pago de 
las deudas una década. ¿Qué pasará en diez años? ¡Una década! Explíqueselo a los 
ayuntamientos que tienen dificultades presupuestarias también de que el pago de las 
deudas de obligaciones de la Generalitat se aplaza una década. No puede ser, han de  
asumir sus obligaciones y dar respuesta a esas obligaciones que han asumido los 
ayuntamientos en épocas de complejidades presupuestarias, pero ahora le toca a la 
Generalitat poner de su parte.

Y, lógicamente, este presupuesto tenía que haber contemplado, pues, el prescin-
dir de algunas partidas y destinarlo al pago de las deudas de los ayuntamientos para 
que puedan hacer ofrecimiento de sus servicios municipales con calidad y no con-
dicionados por las deudas que tienen por culpa precisamente de la Generalitat de 
Cataluña y, en concreto, de este departamento. 

Y luego también para nosotros, por último, y no menos importante, la escuela 
concertada. Es que no solo no se resuelve ninguno de los problemas de la escue- 
la concertada que, por cierto, luego acaba repercutiendo en el bolsillo de los padres 
y madres que llevaron los alumnos a la escuela concertada. Si es que además ahora 
mismo con un decreto se les quiere imponer un cambio en el sistema educativo con-
certado sin la financiación necesaria. Es decir, de mal en peor. Insisto, no solamen-
te no solventan los problemas de la escuela concertada, sino que además le añaden 
otros de forma sobrevenida.

Es que es inevitable que el Partido Popular les presente una enmienda a la totali-
dad. De hecho, fundamentalmente uno de los grandes motivos por los cuales presen-
tamos una enmienda a la totalidad del presupuesto es el presupuesto en materia de 
educación. Es que ustedes se están cargando la educación concertada y además con 
serias dudas de constitucionalidad sobre el decreto que quiere imponer el conseller,  
porque atenta contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y 
atenta también contra la libertad de empresa, para nosotros también muy importan-
te. Y me sorprende que diputados de la antigua Convergencia y Unión asuman esto. 
Es que apelo ya a su libertad de conciencia como diputados de centroderecha: ¿De 
verdad se van a tragar esto? Se están cargado la libertad de empresa en Cataluña, 
con este decreto, y están vulnerando el derecho de los padres a elegir la educación 
de sus hijos. ¡Por favor! Por favor, un poco de coherencia ideológica.
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Nosotros no podemos apoyar un presupuesto de estas características. Por tanto, 
nosotros inevitablemente solamente podemos presentar una enmienda a la totalidad, 
insisto, y, fundamentalmente, por el presupuesto de Educación, porque desde el pun-
to de vista de ideológico de centroderecha es auténticamente infumable.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. Ara seria el torn en contra de les esmenes a la 
totalitat. En aquest cas, dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, per 
un temps de trenta minuts. Entenc que és un temps que se’l parteixen, quinze mi-
nuts cadascun dels grups parlamentaris... (Veus de fons.) Sí, sí, quinze, trenta en to-
tal, quinze i quinze, sí. Un segon, senyor Solé, que em poso el cronòmetre aquest.

Per un temps, doncs, total de trenta minuts, són quinze minuts per al Grup Re-
publicà i quinze minuts per al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Senyor 
Solé, quan vulgui.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. En primer lloc, vagi per endavant, ja que s’ha fet al·lu-
sió al conseller i avui el conseller no pot parlar perquè no hi és present, evidentment 
no hi és present perquè la dinàmica parlamentària, el Reglament, el que preveu és 
que un cop exposats els pressupostos i presentats al Parlament és al Parlament i als 
grups parlamentaris als que els correspon debatre’ls i aprovar-los. I, per tant, la raó 
de que avui no sigui aquí és precisament perquè el conseller és molt conscient que 
ha de ser el Parlament, la cambra, que ha d’acabar aprovant els pressupostos.

Uns pressupostos en que vostès hi presenten unes esmenes, però la veritat és 
que la percepció que tenim els grups de Govern és que no saben on posar-se. Els 
passen per davant uns pressupostos que donen solució a molts problemes que vos-
tès han anat exposant en aquesta comissió durant tots aquests anys i ara no sa-
ben on posar-se. I els entenc, els entenc, que vostès presentin aquestes esmenes a 
la totalitat, perquè no són a temps de sumar-se a un projecte que evidentment té 
necessitats, evidentment podria ser molt més ambiciós, però la realitat és la que 
tenim. La realitat és que venim d’un temps de recessió, venim d’un temps de re-
tallades i, per tant, el que cal en aquests moments és revertir aquestes retallades 
i mirar cap al futur.

Ens deia la diputada de Ciutadans, la senyora Sierra, que havien tingut un alu-
vión de reunions. És evident que les han tingut; nosaltres no les hem tingut ara 
perquè les hem tingut durant tots aquests mesos que hem estat preparant els pres-
supostos. I el que més em sorprèn és que vostè no hagi fet cap mena d’esment de 
problemes de la llengua. Que és que a les entitats que posen en dubte el model lin-
güístic al nostre país no els interessen els pressupostos i no els han vingut a veure, 
aquests dies?

Bé, pel que fa al pressupost, mirin, vostès evidentment els troben curts, però el 
que està clar és que el pressupost que es presenta en aquests moments pretén recu-
perar la inversió que hi havia hagut l’any 2010 després d’uns anys de retallades i 
d’uns anys de recessió.

I precisament el company de la CUP ens deia que se seguia una línia continuista. 
Aquesta línia continuista és, evidentment, necessària, perquè els dos últims anys 
els dos últims pressupostos prorrogats el que han fet és revertir aquestes retallades 
i, per tant, el que cal ara és destinar tots els ingressos, tota aquella nova inversió a 
mirar cap endavant.

Jo faré un repàs de les principals partides que aquí s’han posat sobre la taula. 
Els zero-tres anys, el PSC..., a mi em sorprèn que el PSC insisteixi en aquest tema 
i, a més a més, que el PP digui que el Govern de la Generalitat té molta cara per es-
tar deu anys sense aportar aquests diners a les llars d’infants o als ajuntaments amb 
llars d’infants municipals.
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No té memòria, vostè? L’any 2008, el Govern de l’Estat aportava 88 milions 
d’euros per al finançament de les llars d’infants. L’any 2012, zero milions d’euros. 
On són aquests diners? Si aquests diners avui estiguessin a les arques de la Generali-
tat, probablement la Generalitat podria destinar aquests recursos a inversió, a retirar 
mòduls prefabricats, etcètera. Però vostès, com sempre, fan un discurs demagògic i 
no recorden d’on venim.

I, per tant, als companys del PSC, que feien referència a Santa Perpètua de la 
Mogoda, jo el que els diria és que els diguin als companys de Santa Perpètua de  
la Mogoda que quan l’Estat recuperi aquest finançament zero-tres anys probable-
ment es podran dur a terme aquelles accions que vostès demanen.

En tot cas, el pressupost el que preveu és una recuperació d’aquesta aportació a 
les llars d’infants de forma progressiva, des del 2019-2020 amb aquests 1.300 euros 
de finançament i dos-cents de retorn, fins a assolir els dos mil euros l’any 2024. Per 
tant, complim amb les sentències i complim amb allò que ens han reclamat els prin-
cipals sindicats i els principals ajuntaments.

Pel que fa a l’escola inclusiva, bé, ja es va dir en el seu moment, aquest increment 
de 17 milions d’euros que facilitaran la incorporació de 445 nous professionals i de 
37 milions d’euros per incorporar nous monitors, inversió en transport, formació i 
tecnologia. 

Vostès altra vegada posen el tema de la reducció de ràtios, alguns dels grups 
parlamentaris d’aquesta cambra. Mirin, nosaltres ho hem dit moltes vegades reduir 
ràtios, sí, però reduir ràtios a partir d’unes prioritats, i estic segur que vostès com-
prendran que per trobar un equilibri pressupostari cal prioritzar. I en aquelles situa-
cions on hi hagi més complexitat serà allà on serà més necessari reduir les ràtios, 
perquè les solucions universals no donen resposta als problemes reals del sistema 
educatiu.

Pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials, que ens deia l’acom-
panyen Niubó que hi havien tants alumnes desatesos. Bé, en tot cas, no és que hi 
hagi tants alumnes, és que els paràmetres per valorar aquestes necessitats educatives 
especials han canviat i han canviat per sort de tots, per sort dels grups parlamentaris 
que donen suport al Govern i per sort dels grups parlamentaris que no hi donen su-
port, perquè d’aquesta manera tenim molts més alumnes diagnosticats.

Pel que fa a beques menjador, és evident que hi ha hagut un increment i, a més a 
més, hi ha hagut un petit canvi de model que el que permetrà és que més de set mil 
alumnes gaudeixin d’aquests d’aquestes beques que fins ara no tenien, fent aquesta 
aportació a partir del 70 per cent i no del 50 per cent, com hi havia fins ara.

Pel que fa a les AMPAs, que també s’ha fet molt soroll en aquest sentit, el con-
seller ho va dir, ho va tornar a dir i jo ho torno a reiterar: les AMPAs podran, poden 
gestionar els menjadors escolars i, per tant, espero que això no torni a sortir perquè 
ja s’ha dit d’una forma clara.

Pel que fa als menjadors de secundària, l’altre dia teníem l’oportunitat d’escoltar la 
Fundació Bofill i els Moviments de Renovació Pedagògica en aquest projecte d’«Edu-
cació a l’hora», i el departament hi aposta a través d’aquest pla pilot amb 1,8 milions 
d’euros que permetrà que cent tres centres tinguin aquest menjador a secundària, en 
aquesta franja saludable de 12 a 14 hores. 

Pel que fa al Pla d’inversions en centres, el pressupost preveu aquests 65 milions 
d’euros per al 2020, però a més a més fins al 2023 aquest increment de 302 milions d’eu- 
ros. I aquí és on vostè, senyora Sierra, torna a fer trampes. Ens torna a posar sobre 
la taula el tema dels mòduls prefabricats. Jo intentaré tornar-l’hi a explicar: la si-
tuació puntual de mòduls prefabricats de que ha tingut necessitat el nostre país és 
precisament per una realitat demogràfica que no han tingut altres comunitats autò-
nomes, com vostè bé sap i com ho diuen els números. Per tant, no ens compari amb 
altres comunitats autònomes, perquè la realitat és molt diferent.
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Pel que fa a altres partides com formació o cultura digital, aquests pressupostos 
també incorporen més finançament.

Capítol a part, formació professional. Ens parlaven de la creació de l’Agèn-
cia Pública de Formació i Qualificació Professionals. Està previst, està inclòs 
i precisament així es farà i, per tant, si vostès ho demanen, doncs, el que po-
drien fer és donar-hi suport. També està prevista la incorporació de nous cicles 
al foment de la formació professional dual, la formació de professorat. I pel que 
fa al model de formació professional dual, que alguns han posat en dubte, per 
part del Govern i per part del Grup Parlamentari Republicà, és un model amb 
el que nosaltres creiem. Perquè nosaltres creiem en aquest model, perquè ha do-
nat bons resultats. 

Aquesta corresponsabilitat del sector empresarial, del sector del comerç, del pe-
tit comerç, perquè no són tot multinacionals les que ofereixen la possibilitat que els 
nostres alumnes vagin a treballar. També hi ha el petit comerç i les petites empre-
ses, que ho permeten, i per tant aquest és el nostre model i, a més a més, la formació 
professional ha de ser precisament aquest canal per incorporar-se al món del treball.

Lluita contra la segregació escolar. Mirin, aquests pressupostos el que sí que evi-
dencien és una voluntat per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Ho va fer 
el Govern en el seu moment signant el pacte del síndic contra la segregació escolar 
i ho fa aquest grup parlamentari defensant aquests pressupostos.

I aquesta lluita es fa, a part de moltes eines, a través de dues eines concretes i 
molt molt clares. Un primer decret d’admissions, un decret d’admissions que el que 
fa és establir nous criteris per garantir aquesta equitat, un decret que no s’aplicarà 
el proper mes de setembre, però que sí que ja es podrà aplicar en matrícula viva. 

En algunes de les cartes que s’han publicat aquests dies i que s’han difós en al-
gunes escoles es parlava de que no es garantien els drets constitucionals i estatutaris. 
Senyors, mirin la LEC, mirin la Llei d’educació de Catalunya, i el que diu la Llei 
d’educació de Catalunya és que les famílies tenen dret a l’elecció de centre docent 
dins l’oferta de llocs escolars, i això aquest decret ho garanteix. I ho garanteix no 
només a través d’aquest decret, sinó que el que fomenta aquest decret és aquesta 
adequada i equilibrada escolarització, i que no sigui el centre el qui determini l’ad-
missió, sinó que sigui el mateix departament, conjuntament amb totes les entitats 
responsables, els qui determinin com ha de ser l’admissió.

Pel que fa al decret de concerts, és una eina precisament per garantir el finança-
ment adequat d’aquelles escoles –i permetin-me l’expressió col·loquial– que ho estan 
fent bé. I quan dic «que ho estan fent bé» vol dir que donen una resposta social i 
una resposta territorial. De fet, aquells que avui s’oposen a aquest decret de concerts 
són aquells mateixos que en el seu moment van signar el Pacte del Síndic, que van 
signar el Pacte nacional de l’educació i que van signar o van donar suport a la Llei 
d’educació de Catalunya.

Jo entenc que hi hagin algunes escoles que estiguin una mica nervioses, ho en-
tenc; són aquelles escoles que no poden perdre els privilegis que han tingut durant 
molts anys. El que està clar és que aquests privilegis s’han d’acabar convertint en 
igualtats i, per tant, aquest decret de concerts el que ha de fer és fer possible el càlcul 
del cost de la plaça escolar i, a través del càlcul del cost de la plaça escolar, finançar 
adequadament l’escola concertada.

I em sorprèn també que el representant del Partit Popular, quan ens parla d’aquests 
problemes afegits a les escoles concertades, ja ens explicarà què són, perquè si 
realment els problemes són els alumnes amb necessitats educatives escolars, què  
en fem d’aquests alumnes? Els posem a un altre espai? Els separem? Els segre-
guem?

Pel que fa al personal, mirin, el personal és una prioritat d’aquest departament, 
les condicions del personal. El que passa és que la situació amb què hem arribat a 
aquest 2020 fa molt complicat a curt termini poder dur a terme aquestes reivindica-
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cions. Nosaltres ens hem reunit amb els sindicats, ens hem reunit amb el MUCE, i 
tenim molt clares quines són les necessitats i quines són les prioritats. Les citaré 
molt ràpidament: tenim el restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades i 
hi estem totalment d’acord. I precisament perquè hi estem d’acord, hem fet una pro-
posta gradual de recuperació d’aquestes hores, perquè a dia d’avui seria demagògic 
dir que s’apliquessin de forma immediata, perquè els pressupostos no ho permeten 
i, per tant, si no ho permeten podem fer dues coses: negar-ho o buscar solucions, i 
la solució és aquest pla gradual. 

També estem totalment d’acord en reconvertir aquests terços de jornades amb 
mitja jornada, hi estem totalment d’acord. També estem totalment d’acord amb re-
cuperar aquest caràcter lectiu de les dues hores de reducció per als professors majors 
de cinquanta-cinc anys. De la mateixa manera que estem d’acord amb el reconeixe-
ment del primer estadi als sis anys en lloc dels nou anys.

Però sap què passa?, sap què passa? Que vostès aquests dies ens han dit que 
aquests 73 milions d’euros que provenen d’aquesta dècima que s’ha generat a partir 
de la flexibilització del límit del sostre de dèficit ens han de permetre dur a terme 
això. Mirin, especialment senyors del PSC, vostès tenen dues possibilitats aquí: te-
nen la possibilitat de presentar unes esmenes i de votar en contra d’aquests pressu-
postos, però tenen dues altres possibilitats: una primera possibilitat seria –vostès que 
governen a l’Estat espanyol conjuntament amb els comuns– tenen la possibilitat de 
flexibilitzar la regla de la despesa. Flexibilitzar la regla de la despesa no només ens 
generarà aquests 73 milions d’euros, sinó que ens en generarà 430. I de totes aques-
tes reivindicacions que fa el MUCE i que fan els representants dels professionals del 
sistema educatiu del nostre país només n’hi demano 100. Amb 100 o 120 milions 
d’euros resolem totes aquestes demandes. Per tant, flexibilitzin la regla de la despesa 
i tots aquests problemes que avui han exposat aquí estaran solucionats.

Un altre repte. Vostè, el company del PP, ens deia també aquests deu anys de 
desinversió, etcètera. I la senyora Niubó ens parlava d’aquest bloqueig el mes de se-
tembre. Miri, l’any 2017 els catalans vam pagar un IVA, i aquest IVA en aquests mo-
ments està a la caixa del Govern de l’Estat. I aquest IVA, que són aproximadament 
també aquests 400 milions d’euros, havia d’haver arribat el 2019 al Govern de la 
Generalitat i no ha arribat. I, precisament perquè no ha arribat, nosaltres no podem 
restablir l’horari lectiu dels professors, no podem convertir els terços amb mitges jor-
nades, no podem aplicar la reducció als majors de cinquanta-cinc anys o no podem 
reconèixer els estadis a sis anys en lloc de a nou anys.

Per tant, jo li he ofert diferents opcions. Vostès poden triar, siguin responsables i 
donin resposta a les necessitats del sistema educatiu del nostre país. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, president. Per nosaltres aquests pressupostos suposen un canvi 
de tendència, i aquest ja és un primer element positiu, i són uns pressupostos que, 
coincidim, els trobem curts, efectivament, i els trobem curts perquè tenim un pro-
blema global, que va molt més enllà de l’àmbit de l’educació, que es diu dèficit fiscal 
estructural amb l’Estat i que ens posa uns límits, uns límits sobre els quals tenim 
permanentment aquesta espasa de Dàmocles a l’hora de poder fer les polítiques que 
voldríem i necessita el país.

En qualsevol cas, tornar a nivells de 2010 ens sembla un pas important. En con-
textos diferents, i ho dic, senyora Niubó, perquè quan vostè demanava explicacions, 
caldria recordar que el 2010, per exemple, hi havia la sisena hora i, per tant, això ex-
plicaria una part dels dubtes que vostè plantejava. Un augment que suposa en bona 
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part consolidar, efectivament, una sèrie de partides implementades durant períodes 
anteriors. I, certament, el que deia el senyor Riera, aquest creixement inercial és 
una part substancial del que podríem dir aquesta diferència, aquest creixement del 
pressupost, és cert.

Des del nostre punt de vista, hi ha dos eixos principals: un és justament aques-
ta consolidació de les inversions i millores implementades durant els cursos prece-
dents, com també la recuperació de les condicions prèvies a la crisi. Amb una part 
substancial tenim un element important, estrella, com és les escoles bressol i com 
és també en el capítol de personal i recuperació de condicions prèvies tot el que és 
incorporació de nous docents, que s’ha anat produint de forma progressiva durant 
tots aquests anys. 

Tot això, a més a més, en un moment complex. I aquí quan algú parla d’inacció 
política..., parlar d’inacció política quan durant els cursos 17, 18 i 19 es va fer un 
increment, per exemple, en el curs 17-18, de 4.700 docents; quan estem davant de 
situacions complexes, difícils, com les que va haver d’abordar l’anterior equip en  
plena aplicació de l’article 155, doncs, això està, em sembla, molt lluny del que  
en podríem dir inacció política. I sobretot quan –ho deia al principi– un gruix im-
portant d’aquest pressupost suposa consolidar despesa que ha estat justament pro-
ducte d’acció de polítiques educatives.

I un altre segon apartat important, que és avançar en la millora del sistema des 
de l’equitat, per garantir la igualtat d’oportunitats. I aquí tenim, òbviament, ele-
ments importants, tot i que segurament coincidim no encara suficients però que ens 
permeten avançar, com és el fet de tenir una partida específica per implementar el 
decret d’escola inclusiva, com són també aspectes de millora l’equitat, com són les 
beques menjador, amb aquestes millores que permeten arribar a més famílies i que, 
a més a més, permeten que aquest ajut parcial minimitzi problemàtiques derivades, 
per exemple, de l’impacte d’impagaments. Moltes famílies que..., el fet de passar 
d’aquests 50 al 70 per cent del cost, doncs, implica que també, no només per a les 
famílies sinó per a la gestió pròpia del centre, tot això sigui molt més fàcil de ges-
tionar, com també tot el que ens permet, quant al pla pilot de menjadors escolars, 
avançar en aquesta necessària racionalització dels horaris escolars. Cert, una xifra 
que cal relativitzar: no estem parlant de cent tres nous centres, ja hi havia centres en 
cursos anteriors; a més a més, és un increment també vinculat a la implantació de 
nous instituts escola, però en qualsevol cas ens permeten avançar en aquesta línia.

Com també en tot el que és la lluita contra la segregació escolar, una millora pel 
que fa als plans educatius d’entorn. Un increment modest, cert. Duplicar la quantitat 
és important, però continua essent una quantitat modesta.

El Pla d’inversió de centres educatius. Aquí també hem de reconèixer que la in-
versió és més que modesta. I aquí hem de reconèixer que no només més que modes-
ta, sinó que fins i tot està per sota de les quantitats executades en cursos anteriors. 
En qualsevol cas, sí que aquí hi ha un intent de mirada llarga i, per tant, hi ha aquest 
compromís d’inversió de més de 200 milions per als propers anys.

Impuls de la formació professional. Aquí, des del nostre punt de vista, hi ha un 
tema de recursos però no només de recursos; hi ha un tema clau i capital, que és que 
hem de definir un model català de formació professional, que hem de redefinir tot 
el que és la franja d’educació postobligatòria en el seu conjunt, i en aquest sentit hi 
ha el compromís i s’està avançant per redefinir-ho, perquè al cap i a la fi aquí hi ha 
temes importants de país, com és garantir l’èxit educatiu, combatre la taxa d’aban-
donament escolar prematur i, en definitiva, també que el sistema educatiu realment 
estigui connectat amb el que són els reptes de les necessitats respecte a la competi-
tivitat del nostre teixit empresarial.

I, finalment, hi ha un altre element important, que també vull subratllar, i és tot 
el que té a veure amb l’estabilitat de plantilles, una estabilitat de plantilles que no 
deixa de ser una aposta per a la millora de la qualitat educativa. Plantejar una re-
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ducció del percentatge d’interins, convocar 5.000 noves places amb aquest horitzó 
de 20.000 noves places per assolir aquests índexs que ens situen en els estàndards 
europeus al voltant de 8/10 per cent, ens sembla no només un fet positiu des del punt 
de vista d’estabilitat dels nostres docents, sinó un fet molt positiu també pel que fa a 
l’aposta de l’estabilitat de les plantilles, que és un element clau en la necessària mi-
llora de la qualitat educativa en el conjunt del sistema.

Com també aspectes que poden semblar menors, però que també són rellevants, 
com és revertir els dèficit de pas. I aquí sí que no s’havia pogut fer res en el període 
justament de pròrroga pressupostària i, per tant, aquests quatre-cents nous profes-
sionals el que fan és solucionar un problema que acaba afectant, ha acabat afectant, 
la càrrega de treball dels professionals de tot el sistema.

Per mi hi ha un aspecte clau en els pressupostos i que podria ser una mica el pa-
raigua de tot plegat, que és aquest compromís de revertir l’infrafinançament del sis-
tema. Incrementar un 17 per cent la despesa en educació ha d’anar en aquesta línia, 
una línia que des del departament també planteja un augment de l’exigència de la 
corresponsabilitat que aplica, lògicament, en la justa mesura, en tot el sistema. I aquí 
un exemple –hi ha fet referència al company Solé–: el decret d’admissions, que plan-
teja, seguint les recomanacions del Pacte contra la segregació escolar, mesures per 
vetllar aquesta corresponsabilització de tots els centres del Servei d’Educació de Ca-
talunya en una distribució equilibrada d’alumnat, però que, efectivament, com s’hi 
ha fet referència, una corresponsabilització sobre la qual aquí tenim l’instrument 
central, que són els pressupostos, i és el que ha de garantir la gènesi i, sobretot, el 
finançament perquè ho faci possible.

I no és perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu justament el mateix Pacte contra la 
segregació escolar, quan determina que el primer element segregador és la barrera 
econòmica i que, per tant, l’infrafinançament esdevé l’element clau, principal i sobre 
el qual cal treballar des de tot el sistema en la seva globalitat per poder justament 
lluitar d’una forma eficaç contra el problema de la segregació.

Val a dir que aquest decret d’admissions no va acompanyat d’una memòria eco-
nòmica. Sí que hi va acompanyat el nou decret de concerts, i això ja és un tema que 
vull posar en valor, perquè no deixa de ser un reconeixement en aquest cas de l’in-
frafinançament del sector concertat. Però, en qualsevol cas, aquí sí que li voldria fer 
un esment al company Solé. Quan ell parla que aquest decret de concerts el que vet-
lla és per garantir el finançament en aquells centres que ho facin bé, jo em pregunto: 
i perquè ho facin bé no necessitarien un finançament suficient? Bé, no caiguem en 
la trampa de fer-nos trampes al solitari. 

I, si parlem de reversió de l’infrafinançament, a nosaltres ens preocupa com es 
planteja aquesta reversió de l’infrafinançament en aquest pressupost. Ho dic perquè 
l’increment de recursos es situa sobretot en la xarxa de centres públics –increment 
de professionals a l’escola inclusiva, 17 milions, més 37 milions addicionals, Pla 
d’inversió en centres educatius, 544 milions en increment de personal docent, i en 
aquesta aposta que compartim absolutament de lluita contra la precarització i d’es-
tabilitat de plantilles, absolutament, però, per contra, si ens fixem en les dades que 
tenen a veure amb els centres concertats, amb una part del servei d’educació de Ca-
talunya, tenim que en el capítol IV, de transferències a l’escola concertada, tenim 
una previsió de 1.160 milions, 1.160 milions que si mirem la partida del pressupost 
executat del curs de l’any 19 estem 37 milions per sota.

I si, a més a més, aquí tenim en compte que aquesta partida dels pressupostos 
2020 inclou algunes millores, com per exemple l’hora de tutoria –que aproximada-
ment serien uns 16 milions d’euros més el lògic increment salarial, uns 30 milions 
d’euros–, estem parlant que la diferència real entre el pressupost que ara se’ns pre-
senta i l’executat el 2019 és de menys 55 milions. Per tant, no només no estem re-
vertint l’infrafinançament en una part del servei d’educació de Catalunya, sinó que 
estem justament jugant a la contra.
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Mirin, nosaltres voldríem uns pressupostos que consolidin el model que deriva 
de la LEC, volem més LEC, volem més i millors Servei d’Educació de Catalunya, 
amb una distribució equitativa dels recursos per garantir uns mínims dignes per a 
tothom, on la reversió de l’infrafinançament ens permeti començar a traçar el camí 
cap a la gratuïtat efectiva, que en termes d’equitat garanteixi les eines i els recursos 
per als qui més ho necessitin. 

I aquí el Pacte contra la segregació escolar és molt clar quan parla d’infrafi-
nançament, quan parla de barrera econòmica, quan parla que cal adequar el  
finançament dels centres públics i concertats per a garantir justament la gratuïtat de 
l’ensenyament i la supressió de les quotes com a factor de desigualtat, i quan plan-
teja a més a més actuacions molt concretes: una, la comissió d’estudi del cost de la 
plaça escolar, i aquí, home, potser hauria valgut la pena esperar a rebre les conclu-
sions d’aquesta comissió per adjuntar una memòria econòmica –parlo en el cas del 
decret de concerts– més ajustada justament a la feina que em sembla que s’està fent 
jo crec que amb rigor i amb solvència. Com també ens planteja el pacte adequar 
el finançament que reben tots els centres públics i concertats corresponsables amb 
l’escolarització equilibrada d’alumnat. I aquí ens trobem que els centres concertats 
d’alta complexitat ara mateix no tenen a la seva disposició una partida clau com és 
la dels contractes programa.

Creiem sincerament que són uns pressupostos instal·lats en una falsa dicoto-
mia públic/privat. Més LEC, més Servei d’Educació de Catalunya significa trencar 
aquesta barrera. El decret d’admissions i programació van en aquesta línia, recull 
les recomanacions del Pacte contra la segregació escolar, però les recull totes menys 
una que és central, que és la reversió de l’infrafinançament. I precisament per això 
ens preocupa que aquest pressupost justament no va en la direcció que ens recoma-
na el mateix Síndic en el Pacte contra la segregació. La corresponsabilització ha de 
ser bidireccional. El pressupost és un instrument fonamental de corresponsabilitza-
ció i en aquest sentit lamentem la corresponsabilització parcial que es planteja. Ens 
preocupen les conseqüències negatives d’aquesta iniquitat pel que fa a la distribució 
dels recursos, on pesa més la titularitat dels centres que no pas la realitat individual 
de cadascun d’ells.

Nosaltres votarem en contra de l’esmena a la totalitat plantejada, malgrat totes 
aquestes objeccions, i ho farem per responsabilitat. Ho farem per responsabilitat, 
perquè en primer lloc el país necessita uns pressupostos, i ho farem també perquè 
som un govern de coalició, amb un suport extern necessari, i per tant trobar un punt 
d’encontre entre aquestes tres potes implica, òbviament, renúncies. 

Ho farem també perquè aquest pressupost implica una part important de conso-
lidació de millores implementades durant exercicis anteriors. Per tant, de polítiques 
exercides des de la responsabilitat.

I, finalment, també perquè traça línies estratègiques que compartim, malgrat 
aquesta visió parcial que ens preocupa, i que en aquest sentit tota la predisposició i 
la mà estesa per implementar millores que considerem necessàries durant el tràmit 
parlamentari, perquè al nostre parer suposaria, en cas contrari, un pas enrere en la 
consolidació d’un Servei d’Educació de Catalunya més cohesionat, més correspon-
sable i més divers.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. Passaríem ara a la següent fase d’aquest de-
bat, que és el nou torn de defensa i oposició de les esmenes a la totalitat, amb temps 
de cinc minuts per a cada grup parlamentari i dos minuts i mig per als subgrups. 
Un segon... I començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans per aquest temps de 
cinc minuts. Senyora Sierra.
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Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Jo crec que amb l’exposició que he fet abans, i 
també la de la resta dels portaveus que han presentat esmenes a la totalitat, queda 
molt clar per què no es pot donar suport a aquests pressupostos i les intervencions 
dels grups que donen suport al Govern no sembla que puguin convèncer ningú.

No es pot donar suport a aquests pressupostos perquè no hi ha un finançament 
adequat ni de l’escola pública ni de l’escola concertada, ni per l’anomenada escola 
inclusiva que, a l’hora de la veritat, vol dir que els alumnes sords no tenen intèrpret, 
que els nens autistes no es poden quedar a dinar al menjador escolar, que no poden 
anar d’excursió per falta de recursos i que no hi ha una formació adequada al pro-
fessorat per poder tractar aquests alumnes i altres alumnes amb necessitats educa-
tives especials. 

Tampoc es destinen prou diners a l’educació infantil, que nosaltres fa molt temps 
que estem demanant la seva gratuïtat i la seva promoció, perquè precisament qui 
més la necessita, que són els alumnes o els nens de classes socials menys afavorides, 
són els que menys hi accedeixen. Tampoc hi ha finançament per a les TEIS. Tampoc 
hi ha un finançament adequat per la formació del professorat en general, ni per a la 
formació professional, ni per becar alumnes que ho necessitin. És a dir, que nosal-
tres no hi podem donar suport de cap de les maneres.

Deia el senyor Bernat Solé que és que no sabem fer oposició, que no hem sabut 
veure totes les virtuts d’aquest pressupost. Mira, jo assumeixo que no ho he sabut 
veure, és cert, però és que resulta que no hem sabut veure ni nosaltres ni els repre-
sentants de l’escola pública de forma massiva, ni els de l’escola concertada, ni les 
famílies que porten els seus fills en barracons. 

Aquí hem posat dos exemples molt concrets: un, l’Escola del Bosc, a Rubí, per-
què a més és un greuge comparatiu perquè no s’acaba amb els barracons com es va 
prometre, com s’ha promès ja manta vegades, i a canvi posen un abocador al costat 
d’una altra escola; i també s’ha parlat de l’Escola de la Mediterrània, perquè tenim 
aquí els seus representants i també porten anys escoltant falses promeses, però que 
després veiem que no hi ha solució. Són dos exemples només dels molts que po-
dríem posar a Catalunya. 

Deia el senyor Bernat Solé que no he parlat de la llengua. Jo no sé exactament 
què pensa que és l’anglès, és una pilota de futbol? No ho sé, és una bossa? L’anglès, 
fins on jo sé, és una llengua i li he dedicat una bona estona. També li vull dir que 
nosaltres, per si no ho sabia, vam presentar al·legacions a l’esborrany del decret d’ad-
missió precisament per demanar que es compleixi la llei i que els alumnes puguin 
ser escolaritzats amb la seva llengua materna, que, per cert, vam celebrar l’altre dia 
el Dia de la Llengua Materna, a proposta de la UNESCO, perquè deien, i jo hi estic 
absolutament d’acord, que és una qüestió de drets humans. A Catalunya s’està fal-
tant als drets humans i als drets dels infants quan no se’ls permet estudiar en la seva 
llengua materna. I, insisteixo, això no ho dic jo, això ho diu la UNESCO.

Després, pel que fa al nombre de barracons, senyor Solé, jo no sé si menteix 
per cinisme o per desconeixement. Les dues coses són greus, eh? Jo, com a bona 
persona, espero que sigui per desconeixement, perquè es pot aprendre. Espero 
que no sigui per cinisme. Però, en primer lloc, en altres comunitats autònomes 
hi ha hagut immigració, i no per això tenen aquestes dades de barracons. Però és 
que, a banda d’això, el nombre de barracons a Catalunya és estable des dels anys 
vuitanta, mai no ha baixat dels set-cents –ara estem en una de les seves puntes 
més altes–, però és estructural. És que portem tots aquests anys de la democràcia 
amb aquests barracons, independentment de la variació demogràfica, que hi ha 
períodes de pujada i de baixada, i independentment dels moviments migratoris. 
I això vostè ho ha de saber, perquè en l’anterior legislatura jo vaig fer una inter-
pel·lació dedicada únicament i exclusivament a aquest tema, vaig donar moltes 
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dades i vaig mostrar els diferents gràfics que demostren que el que acabo de dir 
ara mateix és veritat.

Si aquell dia no hi era, a l’hemicicle, o estava pensant en una altra cosa i no em 
va fer cas, jo li recomano que recuperi o bé el vídeo o bé la transcripció i allà tindrà 
totes les dades perquè no torni a mentir en seu parlamentària.

En tot cas, el que és evident és que des de Ciutadans, que tenim l’educació com 
una de les nostres màximes prioritats, i ho demostrem allà on governem, no podem 
votar de cap de les maneres aquests pressupostos.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, la senyora Niubó, per un temps de cinc minuts.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé, diu el senyor Bernat Solé que no sabíem on posar-nos. 
Això m’ha motivat molt, i jo penso que els que no saben on posar-se són vostès, vos-
tès i especialment els comuns. Jo crec que aquí, de les moltíssimes resolucions que 
hem aprovat en aquesta comissió, aquest pressupost permet donar compliment a ben 
poquetes, per no dir que les podríem comptar amb una mà. Per tant, jo crec que han 
de ser conscients també de quins pressupostos estan presentant. El mateix conseller 
ha dit que no reverteix les retallades. El senyor Quinquillà deia, a més a més, que no  
reverteix, no permet recuperar en termes d’infrafinançament, i és cert, és que només 
ho han de preguntar al professorat, que porta molt de temps i molts anys patint a les 
seves espatlles, aguantant el sistema, i ho han fet prou bé i amb bastantes poques 
reivindicacions.

Però jo crec que si vostès, com deia el senyor Bernat Solé, estan d’acord amb pas-
sar de terços a mitges jornades, amb recuperació dels horaris, amb la reducció de les 
dues hores lectives als majors de cinquanta-cinc anys, amb el tema dels sexennis, 
incorporin una esmena! Tenen la tramitació pressupostària per fer-ho. Facin una es-
mena, com hem fet nosaltres, i segurament que la recolzarem.

Sobre el tema del zero-tres, jo crec que sempre quan els números no quadren 
miren a Madrid. Clar, l’etapa educativa dels zero a tres anys és una competència ex-
clusiva del Govern de la Generalitat. És cert que el Govern de Zapatero durant uns 
anys va iniciar..., va obrir una partida que anava precisament adreçada a fomentar la 
universalització en aquesta etapa i que després el Govern del Partit Popular va eli-
minar, però assumim també la pròpia responsabilitat. 

Ara vostès recuperen una partida. Ens sembla bé. Diem que és insuficient, que no 
arriba al terç del cost de la plaça com caldria, però pot ser una partida que pot per-
metre revertir aquests anys d’abandonament. Ara bé, no facin penjar d’aquí el deute. 
Saben precisament que el deute és en el fons una obligació reconeguda de pagament 
que té el Govern que pot pagar precisament des de tresoreria, des d’Economia. No 
hipotequin la partida d’Educació en això i, sobretot, facin la feina i negociïn amb 
qui toca que hagin de negociar: amb les diputacions, amb els ajuntaments, sobretot 
amb aquells que tenen una sentència ferma, perquè a les juntes de govern local allà 
hi ha un secretari o secretària que diu que s’han d’executar i, per tant, facin aquesta 
negociació necessària.

Sobre el tema d’escola inclusiva. Igualment, el diputat d’Esquerra deia: «Efecti-
vament, hi ha més alumnat diagnosticat». Si ens n’alegrem, això és una bona notí-
cia, però s’ha d’atendre adequadament, aquest tipus d’alumnat, i no ho farem amb 
un pressupost que està per sota... La memòria del decret del 2017 deia que s’havia 
de fer. És a dir, 154 milions, deia, la memòria del decret d’inclusiva, que ja ens sem-
blava poc a molts. Ara resulta que d’aquests 150 hem passat a 56. Doncs, si sabem 
sumar i restar ja veurem que això és insuficient. 
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Sobre el tema de les inversions en centres educatius, estan molt per darrere –el 
senyor Quinquillà ho deia–, més que modest. On estan, quantes construccions estan 
pendents i estan a la cua?, quants mòduls provisionals estaran així estructuralment 
durant un temps?, quant material d’amiant podran retirar del llistat que tenen, es-
pecialment a Lleida, tan important? Em sembla que aquí s’hauria de començar per 
reconèixer que no és suficient i aprofitar l’oportunitat per aprovar, per exemple, les 
esmenes del PSC. Facin-ho, revisin ben bé què hi ha i si consideren que això els pot 
ajudar hi guanyarem tots. 

Sobre la lluita contra la segregació, aquests pressupostos, per molt que vostè 
digui, senyor Bernat Solé, no garanteixen l’equitat. El decret, el text del decret pot 
ser una bona mesura –i ho hem dit–, entenem que representa un avenç, però cal do-
tar-lo de recursos. I no em diguin que el desplegament del Pacte contra la segregació 
no suposa un increment de despesa. És que quan tenim un alumnat al que hem de 
destinar un professional de suport per donar recolzament no suposa una despesa? 
Evidentment, suposa una despesa i molta despesa; de fet, el mateix Síndic ja té una 
xifra que supera els 1.000 milions si ho féssim perfecte. Evidentment, hem de co-
mençar pel principi, però no ens diguin que no representa un increment de despesa. 

I sobre el decret de concerts, on està el finançament en aquests pressupostos per 
garantir precisament la sostenibilitat dels concerts que exerceixin una corresponsa-
bilitat i que, per tant, siguin responsables amb vocació de servei públic i compleixin 
els criteris del pacte?

I del professorat ja en parlava, però simplement, com que vostè em parlava de la 
flexibilització de la regla de despesa, ja hi treballarem. Saps que és una cosa que ve 
d’Europa, però ja hi treballarem. Ara de moment sabem que tenen una partida de 
270 milions d’euros de més. Vostès van deixar perdre, de l’últim pressupost de l’Es-
tat, més de 3.000 milions d’euros que haguessin vingut a Catalunya, perquè vostès 
hi van votar en contra, i per tant sempre que hi ha un problema la culpa és de l’Es-
tat. Doncs no, vostè em plantejava possibilitats; li oferiré més possibilitats: votin a 
favor de les nostres esmenes i en tornem a parlar. Hi guanyaran vostès i sobretot hi 
guanyarà la ciutadania i l’educació d’aquest país.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Ara és el torn dels subgrups parlamentaris. En 
primer lloc, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el se-
nyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, mirin, jo veig que en aquesta sessió d’avui hem passat 
del triomfalisme i la propaganda al realisme. Realment, els grups que donen suport 
al Govern han reconegut que estem davant d’un pressupost que no fa més que in-
corporar el creixement inercial que comporta el canvi d’un any pressupostari a un 
altre. Realment, diguéssim, és realment negatiu, crec que no només per nosaltres, 
sinó per al conjunt de la ciutadania, constatar aquesta afirmació, però com a mí-
nim hem de reconèixer i agrair que passem del triomfalisme i de la propaganda al 
realisme.

Ara, això es converteix en un problema polític de naturalesa més greu quan, com 
he dit abans, venim d’un període de creixement econòmic –venim d’un període de 
creixement econòmic. Per tant, com expliquen vostès que fruit d’un període de crei-
xement econòmic no hi hagi una reversió molt més evident, no només quantitativa 
sinó qualitativa, de les retallades i que entrem en unes polítiques públiques realment 
expansives? Certament, el Govern de la Generalitat i els comuns, en aquest cas, 
estan optimitzant, estan explotant tota la capacitat fiscal i recaptatòria que tindria 
el Govern de la Generalitat amb la normativa vigent? No, no s’està explotant tota 
aquesta capacitat.
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L’increment que vostès proposen de recaptació fiscal per a aquest any 2020 –vos-
tès ho saben perfectament– és mínim, és irrisori. Vostès han negociat bé amb el 
Govern espanyol i amb l’Estat espanyol la possibilitat de tenir un major nivell de des- 
pesa? Sincerament, creiem que tampoc i, per descomptat, també observem que  
des del Govern i dels grups que li donen suport tampoc hi ha cap voluntat de trans-
gredir la normativa econòmica i fiscal que ve de la troica, que ve de la Unió Euro-
pea, que ve del Banc Central Europeu, i que el Govern espanyol reprodueix sense 
tocar-la, per més que sigui un govern d’esquerres, teòricament, no?

Per tant, tampoc hem vist ni voluntat de captar, ni voluntat de negociar amb més 
força i amb més contundència, ni tampoc voluntat transgressora. Per tant, això, òb-
viament, implica una autolimitació i d’això hauran d’assumir una responsabilitat 
política corresponent.

D’altra banda, hem parlat d’ingressos i de despesa, però no hem parlat –i ara 
aprofito per fer-ho– d’un ingrés encobert: aquelles quotes que es cobren obligatòria-
ment en els centres concertats, i que no s’haurien de cobrar, i aquella quota encober-
ta generalitzada que hi ha en molts centres públics.

Nosaltres proposarem que això es prohibeixi explícitament, perquè és un proble-
ma real, és un problema que genera segregació, en el marc d’un model –aquí discre-
pem absolutament–, un model escolar, aquesta dualitat entre pública i concertada, 
que és una maquinària de generar segregació contínuament. Models diferenciats di-
ferencien la població i, d’altra banda, una assumpció molt desigual de la diversitat. 

Per tant, per tot aquest motiu, mantindrem la nostra posició d’esmena a la tota-
litat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Para reiterar fundamentalmente las razones por las cuales 
nosotros presentamos la enmienda a la totalidad, que es fundamentalmente concep-
tual del presupuesto en su totalidad, por razones también evidentemente políticas, 
porque no compartimos un presupuesto processista y, en tercer lugar, también por-
que creemos que este presupuesto en materia de educación no solventa los principa-
les retos y problemas de los que adolece el sistema educativo catalán.

Yo, escuchando al señor Quinquillà, estaba imaginándome, incluso soñando, 
que sumábamos un nuevo grupo a la enmienda a la totalidad con su defensa que ha 
hecho de la escuela concertada y de las carencias que presentaba el presupuesto. 
Luego, lamentablemente, y a pesar de las 1.400 salvedades que ha expuesto, nos 
ha venido a decir que apoyaba el presupuesto porque no tenía más remedio, pero 
fundamentalmente no porque creía en él, sino fundamentalmente porque no tenía 
más remedio.

Yo creo que a la apelación que me ha dicho el señor Solé de que yo no he ex-
puesto cuáles son los problemas presupuestarios de que adolece el presupuesto 
para los conciertos, yo creo que el senyor Quinquillà le ha hecho cinc cèntims de 
los problemas de que adolece el presupuesto en materia de conciertos educativos 
en Cataluña. 

Por lo tanto, yo creo que yo no lo podía haber expuesto mejor, el señor Quinqui-
llà me ha hecho el trabajo, y a pesar de que sea su socio de gobierno, yo creo que 
en ese sentido lamentamos que Junts per Catalunya, a pesar de que no crea en este 
presupuesto en materia educativa, en una parte muy importante y sustancial, como 
son los conciertos educativos, no tenga más remedio que apoyarlo. Esperemos que 
en las enmiendas parciales podamos solventar muchos de los importantes y graves 
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problemas que este presupuesto no solventa y que esperamos que vía enmienda par-
cial podamos solventar.

Pero, insisto, yo pensaba que ustedes se iban a sumar hoy a la enmienda a la to-
talidad, me ha llevado usted a una decepción y finalmente aprueban el presupuesto 
porque no tienen más remedio.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula... –si sé com funciona un moment aquest cronò-
metre, si no ho farem manual. L’altre dia va funcionar molt bé, un segon. (Veus de 
fons.) Disculpin, eh? M’ho posaràs fàcil? Bé, doncs, té la paraula el diputat Bernat 
Solé. Gràcies.

Bernat Solé i Barril

Sí, molt breument, i segur que no esgotem els cinc minuts. Bé, simplement, per 
les últimes al·lusions que hi ha hagut. En referència al decret de concerts i el finança-
ment de l’escola concertada, nosaltres ho hem dit molt clar. El decret de concerts in-
corpora aquesta memòria econòmica, però el que és totalment necessari és disposar 
d’un marc legal que permeti finançar adequadament l’escola concertada. I, per tant, 
en aquest sentit creiem que és un exercici de responsabilitat establir aquest decret, 
establir aquesta memòria econòmica i un cop tinguem el cost de la plaça escolar i 
puguem decidir quin és aquest finançament, doncs, es pugui fer d’una forma equita-
tiva i precisament finançant les escoles concertades, que he dit abans que estan fent 
aquesta funció social i territorial.

Pel que fa a les referències al zero-tres anys, senyora Niubó, ens ho ha tornat a re-
cordar, però vostè falta a la meitat de la història. No se’n recorda del finançament del  
2008 al 2012 que va desaparèixer, que el 2012 va desaparèixer el finançament  
dels zero a tres anys? Per tant, no ens demani unes responsabilitats que en el seu 
moment el Govern de l’Estat va deixar d’assumir. 

Pel que fa al senyor Riera, que ens parlava d’aquest pressupost de continuïtat. Bé, 
la càrrega, precisament lligada amb el que deia la senyora Niubó, d’aquests 70 milions 
d’euros que destinem als zero-tres anys, i que probablement no hauríem de destinar 
com a Govern de la Generalitat, fa que en aquests moments no es puguin atendre de-
mandes, especialment de drets laborals dels professionals del sistema educatiu, que 
estic segur que compartim. I, per tant, el dia que l’Estat faci bé la seva feina nosaltres 
podrem destinar aquests diners allà on pertoca. 

Pel que fa a les quotes de les escoles concertades, el decret d’admissió ho diu ben 
clarament: s’han de publicar, s’han de fer explícites i, evidentment, hem de tendir a 
un sistema que l’escola concertada hi estigui ben finançada i que no calguin aplicar 
aquestes quotes a les famílies. 

I, finalment, ens deia, senyora Niubó, que vostè presentarà una esmena perquè no 
resolem els problemes dels professionals. Bé, sí, perquè no resolem, perquè aquest 
pressupost no resol aquestes demandes dels mestres i dels professors. L’hi torno a 
dir, per resoldre aquests problemes, per incrementar la despesa, necessitem un in-
crement d’ingressos. Jo ja li he proposat dues vies per incrementar els ingressos, ara 
són vostès, qui han de decidir si els tiren endavant o no els tiren endavant. Ara la 
pilota la tenen a la seva teulada. Estic segur que si vostès fan la feina ben feta, nos-
altres ens posarem d’acord en invertir aquests diners allà on segur que ens posem 
d’acord en invertir-los.

I per acabar, el senyor del Partit Popular ens deia que els companys de Junts per 
Catalunya votaven aquests pressupostos perquè no els quedava més remei. Bé, jo no 
vull parlar en nom seu, però sap què fem? Sap què hem fet? Que, malgrat algunes 
discrepàncies que podem tenir, que són totalment legítimes, nosaltres el que posem 
sobre la taula és el sentit de responsabilitat. I en aquests moments el sentit de res-
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ponsabilitat que exigeix el nostre país és aprovar uns pressupostos i dur a terme tot 
allò necessari per a la ciutadania.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Solé. Passem la paraula al diputat Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Només un matís al que em comentava el diputat Serrano. En 
primer lloc, el nostre sí crític és també un sí responsable, en la línia del que deia el 
company Solé. Hi ha elements de natura superior que fan que, òbviament, doncs s’as-
sumeixen a vegades situacions que potser no són les que tu comparteixes al 100 per  
cent. 

En qualsevol cas, i també per matisar-li, nosaltres no ens centrem en la defensa 
de l’escola concertada. Nosaltres ens centrem en la defensa del Servei d’Educació de 
Catalunya, en la defensa de la Llei d’educació de Catalunya i en la defensa d’un mo-
del basat en l’equitat, basat en un equilibri entre drets i deures per part de tots, basat 
en aquest concepte que deia abans on la corresponsabilitat ha de ser bidireccional, 
on tothom ha de fer les seves parts dels deures i que, per tant, s’ha d’exigir equitati-
vament a tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya, independentment de 
la seva titularitat, òbviament, però també s’ha de garantir que tinguin els recursos i 
les eines necessàries.

I, per tant, en aquest sentit reitero el fet que els pressupostos tracen un itinerari 
globalment que compartim, però ens preocupa, hi torno a insistir, aquesta inequitat 
pel que fa al finançament. Dit d’una altra manera, compartim l’exigència de corres-
ponsabilitat de tots els centres que formen part del servei d’educació de Catalunya, 
amb el benentès que aquesta corresponsabilitat que també ha d’exercir en aquest cas 
el departament ha de ser també de forma equilibrada i equitativa en tot el conjunt 
del servei educatiu de Catalunya.

Nosaltres el que volem és més i millor Servei d’Educació de Catalunya, en el 
benentès que cal tractar tots els centres des de la seva individualitat i atenent a les 
seves circumstàncies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Quinquillà. Bé, ara els grups que no han intervingut te-
nen la paraula. El diputat Lucas Ferro, de Catalunya en Comú Podem. Té un temps 
de deu minuts per fixar la seva posició en el debat.

Gràcies.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. S’ha fet molt curt i molt distès aquest debat, però ja 
tenia ganes d’intervenir. Ho deia bàsicament perquè els diferents grups ens heu estat 
interpel·lant, crec que des d’òptiques molt diferents, no crec que veient aquests pres-
supostos en general i en particular els d’aquest departament calgui apel·lar a ningú 
a la seva consciència de convergent per votar-hi en contra, ni calgui apel·lar ningú a  
la seva consciència de «psuquero» o d’exmilitant d’Iniciativa, dels comuns o de Po-
dem per votar-hi en contra. Nosaltres la negociació d’aquests pressupostos la vam 
plantejar des d’una perspectiva molt concreta. 

La pròrroga pressupostària enguany hagués sigut pitjor que aquests pressupos-
tos, hagués fet inviable o hagués posat en risc alguns serveis públics fonamentals, 
així com acords amb els treballadors públics d’aquest país, i enteníem... No sé si fa 
un soroll estrany o només el sento jo? (Algú diu: «Sí, sí.») D’acord. Enteníem que 
per..., no sé si agafar el teu micro. Sí, no? Em canvio? (Pausa.)

Perfecte. Enteníem, doncs, que podíem dissenyar uns pressupostos que fossin 
millors que la mera pròrroga pressupostària i que, per altra banda, ens permetessin 
corregir o començar a corregir o incidir en elements que havien patit un abandona-
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ment durant deu anys i que per a nosaltres era vital començar a posar sobre la taula 
com recuperar-los.

I, per tant, érem conscients de que amb uns pressupostos no es deroguen deu 
anys de retallades i que amb uns pressupostos no es deroga tampoc tota aquella le-
gislació que avui ens impedeix augmentar la inversió pública, però que podíem can-
viar la tendència en aquest país i dir que a partir dels pressupostos del 2020 posem 
a disposició dels següents governs de Catalunya la capacitat de seguir dissenyant 
pressupostos expansius a través d’una fiscalitat més justa i més progressiva, i posà-
vem, a partir de l’aprovació dels pressupostos, a tots els departaments i a tots els tre-
balladors públics del país condicions que fossin una mica millors per tal de garantir 
els drets de tota la ciutadania. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.) Aquest cop sí que no soc jo, eh? Perfecte.

Són alguna cosa més –i ho dic perquè algun grup també ho ha manifestat– que 
un increment tendencial. L’increment de pressupostos del Departament d’Educació 
és superior al del 2010 i incrementa per sobre de l’increment del PIB i de l’IPC d’en-
guany i de l’any passat. I, per tant, crec que transmeten també part de l’esforç en 
marcar prioritats que hi ha hagut en aquesta discussió, part de l’esforç de l’augment 
recaptatori que hi ha hagut en aquesta discussió, i espero també que reflecteixin 
part l’esforç en l’increment del llindar de dèficit d’aquest any, que s’ha incrementat 
en dues dècimes.

Hem recuperat moltes coses que per a nosaltres eren indispensables, la majoria 
ja han sortit: les escoles bressol, un pla per anar tancant barracons en aquest país i 
garantir una educació decent també a nivell d’infraestructures educatives, un incre-
ment de les beques menjador en primària i recuperar-les, encara que sigui només 
com a prova pilot, a secundària, però poder començar ja a replantejar que va ser un 
error eliminar les beques menjador a secundària perquè això afecta directament es-
tudiants del nostre país, i el desplegament del decret de l’escola inclusiva. 

Nosaltres no hem renunciat a res, en aquesta negociació. Tot el que hem pogut gua-
nyar ho assumim i ho assumim contents, i ho assumim també amb tot allò i amb totes 
aquelles limitacions que són evidents, tant en aquests pressupostos, moltes de les que 
indicàveu vosaltres i que seguirem batallant aquest any en el que queda de negociar 
esmenes als pressupostos i durant el que quedi de legislatura i la legislatura següent, 
com és, per exemple, la discussió sobre inversions concretes. N’han sortit algunes: 
l’institut escola Mediterrània, de Viladecans, o l’Escola Montigalà, de Badalona, que 
seguim discutint quines inversions s’han de prioritzar. Per nosaltres són elements prio-
ritaris –en podria dir alguns altres més–, o també les condicions dels treballadors pú-
blics dels serveis educatius d’aquest país. Entenem que, com a mínim, caldria derogar 
el decret de plantilles del 2014 i que això seria un bon inici per fer una discussió més 
adient sobre el respecte i el reconeixement que han de tenir els treballadors públics 
en aquest país.

Però sabíem també, i crec que aquí opera certa no sé si dir deshonestedat, però 
sí certa despreocupació en alguns grups que ens interpel·len, ens interpel·len que la 
pròrroga pressupostària era pitjor que el que hem aconseguit i que si som hones-
tos ni nosaltres mateixos a l’inici de la legislatura amb vuit diputats pensàvem que 
aconseguiríem moltes coses de les que hem aconseguit, com la reforma fiscal, com 
la rebaixa de taxes universitàries, com la recuperació del finançament de les escoles 
bressol, etcètera.

I segurament aquests pressupostos tenen una cosa molt característica, i és que 
ningú se’ls acaba de sentir propis. Sentia la intervenció que va fer el company de 
Junts per Catalunya en la presentació de pressupostos al Ple del Parlament, pràcti-
cament disculpant-se per la reforma fiscal. Nosaltres, els companys d’Esquerra Re-
publicana, segurament també hi han moltes coses en les que haurem d’assumir que 
no hem arribat, però també són pressupostos que trenquen una inèrcia, i una inèrcia 
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que fa deu anys que estava al nostre país on s’han devaluat en molts casos fins al lí-
mit dels serveis públics d’aquest país.

I que això no només ha sigut injust per als treballadors públics d’aquest país, 
sinó que té una repercussió directa sobre els drets i la qualitat amb què s’atenen els 
drets de la nostra ciutadania. I, per tant, nosaltres per responsabilitat enteníem que 
podíem negociar aquests pressupostos si es donava una premissa fonamental, que és 
que fóssim capaços de dissenyar amb tots els límits i amb tots els esforços uns pres-
supostos expansius.

I justifico la nostra abstenció i per què no fem un sí després d’aquests mesos de 
negociació, per què no fem un no. Nosaltres en cap cas vam entrar a discutir sobre 
el total de partides pressupostàries del pressupost, sinó que vam posar una sèrie de 
prioritats sobre la taula: en el cas de l’Educació, doncs, escoles bressol, decret d’es-
coles inclusives, barracons, inversions, etcètera. Per tant, el nostre vot va més en el 
grau d’acord que hi ha hagut sobre aquestes prioritats, sobre aquesta setantena de 
prioritats que vam posar sobre la taula per treballar els pressupostos que sobre el 
conjunt dels pressupostos.

Podríem aprofitar també i criticar moltes de les coses que no s’han aconseguit 
en aquests pressupostos o que ens han impedit fer aquests pressupostos, però en-
tenc, primer, que m’estic excedint una mica en el temps, i després que abstenir-se 
en uns pressupostos també implica diguem arribar a un moment on ens reconeixem 
en els nostres propis límits, en els de negociació, en allò que hem aconseguit i en 
allò que no.

Per tant, nosaltres la nostra abstenció la volem valorar positivament, creiem que 
és una bona decisió abstenir-nos en aquests pressupostos, creiem que és una bona 
decisió que no es prorroguin els pressupostos quatre anys més. Però, més enllà de 
tot, creiem que són uns pressupostos millors que tots els pressupostos que s’han 
presentat des del 2010 en aquest país i que ho són fonamentalment perquè després 
de deu anys no són uns pressupostos de retallades, sinó de recuperació de drets en 
aquest país.

I, per tant, i tenint en compte tot això, ens abstenim.
Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Bé; gràcies, diputat Ferro. Bé, no sé si voldrien...

Bernat Solé i Barril

Cal comunicar substitucions respecte a les inicials?

La vicepresidenta

Sí.

Bernat Solé i Barril

Doncs, el senyor Jordi Albert ara és present a la comissió i, per tant, el senyor José 
Rodríguez ja no és present. (Remor de veus.) Ai, perdó, perdó, sí, sí. El senyor Jordi 
Albert substitueix el senyor Josep Maria Jové, disculpi. 

Sonia Sierra Infante

La senyora Blanca Navarro substitueix el senyor Héctor Amelló.

Lucas Silvano Ferro Solé

Jo mateix, que no ho havia comunicat, substitueixo el meu company Marc Parés. 

La vicepresidenta

Perfecte. No sé si estarien d’acord en votar conjuntament l’esmena a la totalitat, 
les quatre esmenes a la totalitat. És per unanimitat? Bé, doncs, procedim a la vota-
ció. En primer lloc, vots a favor d’aquestes quatre esmenes a la totalitat?

Vots en contra?
Abstencions?
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Bé, doncs, els vots a favor de Ciutadans, del Partit Socialistes de Catalunya, del 
Partit Popular i de la CUP - Crida Constituent, i amb els vots en contra de Junts per 
Catalunya i d’Esquerra Republicana, i abstencions de Catalunya en Comú Podem.

Per tant, hi ha un empat i... (Veus de fons.) No, la CUP en contra; 10 i 10. D’acord, 
però per vot ponderat queden rebutjades les esmenes a la totalitat.

No tenim més punts a tractar, per tant tanquem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda i deu minuts.
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