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Sessió 18 de la CE

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

sideix 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, José María 

Cano Navarro, Maialen Fernández Cabezas i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 

Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló i Xavier Quinqui-

llà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i 

Jou, Mònica Palacín París i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña  

i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferré Solé, 

pel G. P. de Catalunya 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

1. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 

Ganxets, de Reus (tram. 250-00729/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 18; 

esmenes: BOPC 320, 39).

2. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vila-

mar, de Calafell (tram. 250-00741/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 18; es-

menes: BOPC 351, 3).

3. Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’educació 

(tram. 250-00745/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 22; esmenes: BOPC 

351, 4).

4. Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut escola de 

Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat (tram. 250-00752/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 303, 30; esmenes: BOPC 351, 4).

5. Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat (tram. 250-00753/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 309, 16; esmenes: BOPC 351, 5).

6. Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb relació al soste-

niment de les llars d’infants municipals (tram. 250-00754/12). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 309, 17; esmenes: BOPC 351, 5).

7. Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar (tram. 250-

00758/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó Cidon cha, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Andrea Levy Soler, del Subgrup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 309, 22; esmenes: BOPC 351, 6).

8. Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions 

 Unides (tram. 250-00765/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 41; esmenes: 

BOPC 351, 6).

El president

Sí, podem començar la comissió? (Pausa.) Doncs moltíssimes gràcies. Bona tar-
da a tothom.
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Algun grup vol comunicar alguna substitució, ha de comunicar alguna substitu-
ció? (Pausa.) No? (Veus de fons.) Sí?

Lucas Silvano Ferro Solé

Jo mateix, el diputat Lucas Ferro, en substitució de la diputada Jéssica Albiach.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ja està.

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut 
escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat

250-00752/12

Doncs, com ha sol·licitat el Grup Parlamentari de Ciutadans, el punt 4 passa-
ria a ser el nou punt 1 de l’ordre del dia, i passaríem, doncs, a la substanciació de 
la Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut escola 
de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. I per presentar la proposta té la paraula el senyor José 
María Cano.

José María Cano Navarro

Moltes gràcies, president. Bien, una de las reivindicaciones históricas de los ve-
cinos de Santa Susana es la necesidad de contar con un instituto que dé cobertura a 
los más de sesenta alumnos de la localidad que cada año cursan educación secun-
daria obligatoria. Son alumnos que en estos momentos tienen que desplazarse fuera 
de su municipio e ir principalmente a los centros de Malgrat de Mar, Pineda y de 
Calella.

En febrero de este año, la «consellería» atiende la petición de los vecinos y el se-
ñor conseller, el senyor Bargalló, anuncia la construcción de un institut escola, ubi-
cándolo en la parte trasera del colegio Montagut de la localidad, de Santa Susana. 
Hasta ahí, evidentemente, todo bien, pero lo que no anuncia el conseller es que se 
vaya a hacer cargo de la financiación del edificio, un edificio modular que tiene un 
coste estimado de casi 2 millones y medio de euros, y tampoco anuncia que se vaya 
a hacer cargo del mantenimiento y la conservación del edificio, y no anuncia tam-
poco que se vaya a hacer cargo de los costes de vigilancia de ese edificio, costes 
de mantenimiento y vigilancia que pueden ascender a unos doscientos mil euros 
anuales.

Lo único que sí que dice es que cuando esté en marcha lo va a inaugurar él. 
Y eso significa que lo van a tener que pagar los vecinos de Santa Susana, cuando 
la financiación de este tipo de edificios corresponde a la Generalitat; significa que 
el señor conseller no va a asumir ni un euro de sus responsabilidades, que toda la 
inversión, que todos los gastos de mantenimiento y de conservación anuales del edi-
ficio, que todos los costes de seguridad los va a tener que pagar el Ayuntamiento de 
Santa Susana, cuando la responsabilidad es de la «consellería».

Y eso lo hace, además, en un municipio con las características económicas que 
tiene Santa Susana, que es uno de los pueblos más endeudados de nuestra comuni-
dad autónoma. Para que se hagan una idea, el presupuesto anual de Santa Susana 
son 10 millones de euros y la deuda de Santa Susana son 9 millones de euros. Por 
lo tanto, cada uno de los 3.300 habitantes tiene asignada una deuda de 2.700 euros. 
Un municipio que tiene que dedicar el 13 por ciento de su presupuesto a hacer frente 
a esa deuda. Y ustedes, el Govern le hace pagar las obras del nuevo instituto, cuyo 
coste son 2 millones y medio, más los doscientos mil euros anuales del manteni-
miento y de la vigilancia.

Yo lo que no entiendo es que..., si realmente no ven que eso no es normal, que 
eso no es justo, no ven que está agravando los problemas económicos de Santa 
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Susana, que el Govern lo que debería hacer es tutelar Santa Susana, en vez de hun-
dirla aún más.

Por eso en esta propuesta instamos a la «consellería» a reconsiderar su decisión 
y que sea la Generalitat la que se haga cargo de todos estos gastos y de esta inver-
sión, tal y como le corresponde –que se haga cargo del proyecto, de la ejecución, de 
la dirección de obra–, y que se haga cargo de la conservación, el mantenimiento y la  
vigilancia, tal y como lo hace con todos los institutos. En definitiva, le instamos a 
que recapacite, a que gobierne, a que priorice, a que dedique el presupuesto de todos 
los catalanes a lo que realmente importa.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Cano. Per defensar les esmenes presentades per part del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres en aquest punt votarem que no, perquè ja hi 
ha un acord signat amb l’ajuntament on les dues parts van poder transaccionar i es-
tablir els termes que suposava aquest acord, on es va quedar que es faria càrrec de 
les despeses de l’execució de l’obra.

Hem intentat, bé, esmenar la seva proposta per arribar a un consens entre tots. 
No ha estat possible, amb la qual cosa, doncs, nosaltres ens veiem obligats a votar 
que no en el punt 1 i en el punt 2 i en el punt 3. I pel que fa al punt 4, que seria el 
de garantir, el nou centre, que entri en funcionament a l’inici del curs escolar 2019-
2020, doncs en aquest punt nosaltres hi votarem a favor.

De totes maneres, a mi, quan ens apel·len una vegada i una altra a que governem, 
em sembla que el sentit del Govern no és només per part dels que hem de tirar el 
Govern endavant, sinó que l’oposició podria fer també una oposició constructiva i 
ajudar a que aquest Govern tiri endavant. I perquè això passi, doncs, s’han d’aprovar 
uns pressupostos, que són els que moltes vegades ens tenen bloquejades situacions 
en les que podríem millorar la condició de vida dels ciutadans, en aquest cas dels 
ciutadans de Santa Susanna.

Per tant, la nostra posició de vot serà contrària en els tres primers punts i favo-
rable en l’últim punt.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, el senyor Bernat Solé? (Veus de fons.) No? Mònica Palacín?

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, certament, com ha explicat el diputat proposant, la 
necessitat a Santa Susanna de disposar d’un institut escola és evident, és un reclam 
del municipi per tal de que els seus alumnes encara, doncs, en edat jove no s’hagin 
de desplaçar als municipis veïns, és una demanda que sorgeix d’aquests últims anys 
cap aquí, i és cert que aquesta unanimitat comporta la petició per fer aquesta infra-
estructura.

De totes maneres, cal dir..., i nosaltres en aquest cas, doncs, demanem al diputat 
proposant que no es tractin, malgrat que sigui aquesta Mesa el Parlament, que no es 
tractin els municipis, la gestió dels municipis, de manera condescendent, quan el que 
demanem a la Genera..., o demanant a la Generalitat que tuteli aquells ajuntaments 
quan volen fer coses o quan tenen iniciatives per tirar endavant infraestructures que 
consideren necessàries.

I ho dic perquè, evidentment, aquí, a la Comissió d’Educació, ens trobem contí-
nuament amb moltíssimes peticions de construccions d’escoles, de revertir situacions 
de provisionalitat amb mòduls prefabricats, i evidentment la caixa és la que és, i per 
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tant, doncs, el llistat de prioritats per part del departament també és el que és. I quan 
l’Ajuntament de Santa Susanna reclama al departament la construcció d’un centre 
educatiu, en aquest cas d’aquest institut escola, el conseller no s’hi nega, el conseller 
no diu: «Vull inaugurar un centre, però pagueu-lo vosaltres»; això no és cert. El con-
seller diu: «Escolteu, parlem-ne, entrem dins el que és el llistat de prioritats, perquè 
hi ha moltíssimes prioritats al territori, i, per tant, en parlem.»

I sí que és cert que seguirien, els alumnes de Santa Susanna, havent de despla-
çar-se a Pineda, a Malgrat o a Calella durant uns anys més, però és el mateix ajun-
tament el que decideix tirar endavant l’obra d’aquest centre; amb un conveni, amb 
un conveni signat per les dues parts, un conveni que diu i assenyala des de la ma-
teixa construcció, la cessió del solar que la Generalitat a l’abril o a l’inici d’aquest 
any va cedir a l’ajuntament per poder fer la construcció..., i també, doncs, el que fa 
referència al manteniment. Que el cas dels manteniments, en els casos dels instituts 
escola..., no és excepcional, el cas de Santa Susanna. Hi ha molts altres centres que, 
perquè ja tenen el manteniment en les mateixes escoles..., en el moment en què es 
fa un institut escola ja s’entén que aquest manteniment ja l’està fent l’ajuntament, i 
el que fan al final amb el departament és fer convenis de col·laboració i de suport.

Però, en tot cas, sense cap mena de condescendència cap a l’Ajuntament de Santa 
Susanna, entenent la situació d’endeutament d’aquest ajuntament, entenent que la 
prioritat era fer aquest centre i que els alumnes a Santa Susanna comencin el primer 
d’ESO el curs vinent, doncs, la revisió d’aquest conveni, dintre d’un temps, segu-
rament serà del tot viable. En aquest cas, doncs, nosaltres, tal com ha dit la meva 
companya de Junts per Catalunya, votarem en contra dels primers punts i a favor 
de l’últim.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Palacín. Per posicionar-se la resta de grups parlamen-
taris, començant pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora 
Esther Niubó...

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bona tarda. Bé, nosaltres veiem que aquesta proposta de 
resolució exemplifica, doncs, la realitat de molts ajuntaments que es veuen abocats a 
finançar projectes de construcció de centres educatius, i fins i tot de sosteniment, de 
funcionament, que en efecte són competència del Govern de la Generalitat, i concre-
tament del Departament d’Educació, equipaments que han de donar resposta a unes 
necessitats educatives, socials, que hi ha al territori, i que en canvi són aquests ajun-
taments, com bé explicava el ponent d’aquesta proposta, que se n’acaben fent càrrec.

En aquest cas parlem d’un municipi que no té institut, que expulsa, doncs, en el 
procés de secundària seixanta alumnes que han de sortir, han d’anar a un institut de 
la vora, diferent del de..., s’han de desplaçar, diguem-ne, fora del seu municipi. I, com 
també s’ha explicat molt bé, és cert que el conseller d’Educació, doncs, va anunciar 
que es construiria un institut escola, però que en tot cas després no es va compro-
metre a finançar aquesta construcció, que s’estima en més de 2 milions d’euros i que 
afecta i que posa en risc la viabilitat financera del consistori.

I, per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta, en el sentit que esperem que 
el Govern, doncs, assumeixi el compromís de fer-se càrrec de les despeses que com-
porta la construcció d’aquest edifici; que estableixi sobretot un calendari de retorn 
dels imports que s’han avançat per part del municipi, i, evidentment, que s’acabi in-
cloent als pressupostos.

Per tant, nosaltres..., tindran el vot favorable del Grup Socialistes.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se en nom del Grup de Catalunya 
en Comú Podem, el senyor Lucas Ferro...
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Seré molt breu. En la mateixa línia de la diputada socialista que 
ens ha precedit, nosaltres el que volem és que hi hagi un compromís econòmic i 
temporal per a la construcció d’aquest institut escola. I, si el problema són els pres-
supostos, presenteu-los; però no us oblideu de posar l’institut, com us en vau oblidar 
a l’última proposta, perquè, si no, quedaria malament reclamar-ho al debat.

En tot cas, òbviament, compartim un diagnòstic, que és que cal, en aquesta eta-
pa, assumir un esforç, després de deu anys de retallades, per a construir i per a im-
pulsar noves infraestructures que tenen a veure amb l’estat del benestar i amb el dret 
a l’educació en aquest país. I això significarà un sobreesforç, tenint en compte l’eta-
pa en la que vivim, però creiem que el territori ho mereix i creiem, a més, que és una 
eina clau per a garantir drets a tots els territoris arreu de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el senyor 
Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. La verdad es que estamos ante una iniciativa que expresa la 
necesidad de un instituto escuela, en este caso en el municipio de Santa Susana, y la 
verdad es que a la primera iniciativa ustedes han sacado ya el comodín del público, 
que es apelar a los presupuestos: «No hay presupuestos; por lo tanto, no podemos 
atender a las necesidades del territorio», ¿no? Y esto no puede servir como comodín 
en todas y cada una de las iniciativas que la oposición presenta. Porque si ustedes no 
tienen capacidad para presentar presupuestos, oiga, pues convoquen elecciones. Pero 
lo que no podemos..., es que a cada iniciativa se invoque el comodín del público; en 
este caso, que no hay presupuestos. Es que así es el resto de las iniciativas. Claro, no 
podemos tirarnos así todo el tiempo, la oposición, presentando iniciativas, y ustedes, 
que no hay presupuestos. Pues si no hay presupuestos, no hay gobierno, convoquen 
elecciones. Es así de sencillo.

Y, en cuanto a lo que ha manifestado el Grupo de Esquerra Republicana, lo 
que está claro es que ha dicho que hay que establecer prioridades. Yo he enten-
dido entonces que Santa Susana no es una prioridad para el Grupo de Esquerra 
Republicana, porque, bueno, ¿dónde están las prioridades? Se demanda una cosa 
que todo el mundo comparte que es necesaria y ustedes establecen que hay que mi-
rar las prioridades. Pues bueno, yo creo que habría que trasladar a los ciudadanos 
de Santa Susana que para el Grupo Republicano Santa Susana no es una prioridad. 

Nosotros votaremos en contra, porque lo que no puede ser es que ante la fal-
ta de iniciativa política de la Generalitat de Catalunya los ayuntamientos tengan 
que hacer de Generalitat de Catalunya. Después hay otra iniciativa en ese sentido, 
reclamando la deuda de los ayuntamientos, que mantienen con la Generalitat de 
Catalunya, porque esta no hace frente a sus responsabilidades y a sus competencias.

Por tanto, yo insisto, no nos pasemos toda la comisión diciendo que no hay pre-
supuestos, porque esto no tiene ningún sentido. Para eso, convoquen elecciones, y 
entonces quizás pueda haber un gobierno con presupuestos.

El president

Moltes gràcies. Per respondre i per les esmenes presentades, el diputat proposant, 
senyor Cano...
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José María Cano Navarro

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres no podem acceptar les esmenes, perquè pre-
cisament la proposta era per revertir la situació d’aquest conveni, no?, que fa que ho 
pagui tot l’ajuntament i que, en definitiva, per la resposta que ens ha donat sobretot 
la companya d’Esquerra Republicana, en certa manera es reconeix que realment el 
pressupost de Santa Susanna no està preparat per assumir aquest tipus d’inversió i 
que, a més a més, és com una «patada» cap endavant, que dirà: «D’aquí a dos anys, 
mirem a veure què fem amb això», no?

Jo penso que s’ha de fer des del principi, que hem de ser seriosos i, més enllà del 
pressupost o no, si és una prioritat, s’ha de treballar el conveni de manera que acabi 
finançant la Generalitat lo que és la construcció d’aquest edifici, el manteniment i la 
vigilància, que és lo que li toca.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Cano.
De les seves intervencions entenc que es vol fer una votació separada dels punts 

1 i 2, que es votarien junts, i el 3, a banda? (Veus de fons.) Ah! Tots junts? Ah, no, 
n’hi han 4, perdó –perdó. No havia vist que n’hi havien quatre, perdó. (Veus de fons.) 
Molt bé: 1, 2, 3, i el 4 a part. Perfecte.

Doncs passem a vots a favor dels punts 1, 2 i 3.
Vots en contra?
Aquests punts 1 i 2 i 3 han estat aprovats per 11 vots a favor, corresponents als 

grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem i subgrups par-
lamentaris de CUP i PP –Partit Popular–, i 10 vots en contra, corresponents al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Passaríem a la votació del quart punt.
Vots a favor?
Aquest quart punt de la proposta de resolució ha estat aprovat per la unanimitat 

de les diputades i diputats presents.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus 

250-00729/12

Passem al punt número 1 original de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per exposar i per defensar la 
proposta, la diputada Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Diputados, buenas tardes a todos. Bueno, presentamos una 
propuesta para la Escuela Els Ganxets, de Reus, que lógicamente, pues bueno, si-
guen en módulos prefabricados o barracones –no hay ahí la disyuntiva en la pala-
bra. Estudian aproximadamente unos trescientos alumnos de educación infantil y 
primaria.

Bien, en el año 2010, el Gobierno ya aprobó un presupuesto de 5,4 millones de 
euros destinado a que, en quince meses –así se presentó ante la comunidad educa-
tiva–, estos barracones ya fuesen eliminados y tuviéramos un centro definitivo. Si 
calculamos los quince meses desde marzo del 2011, llegamos a junio del 2012, y 
por lo tanto entendemos que para el curso de setiembre 2012-2013 tendrían que ha-
ber estado ya los módulos..., o sea, el edificio definitivo construido, y por lo tanto 
los alumnos y los profesores habrían podido dar clases en un centro en condiciones. 
Bien, esto no ha sido así y seguimos, más de diez años después, pues en los mismos 
módulos prefabricados.
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En este sentido, hemos transaccionado –ya me pronuncio sobre las enmiendas– 
con el Grupo de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, aceptando unas partes 
de las enmiendas que habían realizado. 

El primero de los puntos, vamos a aceptarlo, puesto que se comprometen a elimi-
nar esos módulos prefabricados. Ténganlo en cuenta, que estamos hoy a 9 de julio del 
2019 y en sede parlamentaria, en una comisión, estamos diciendo que se comprome-
ten a eliminar esos módulos. Lo tendremos en cuenta en la provincia de Tarragona, 
para que esto sea así.

En el segundo pedíamos que efectivamente este proyecto se incluyera dentro del 
Plan de infraestructuras del Departamento de Educación. 

En el tercer punto, que todos los departamentos estén coordinados para que esto 
se lleve a cabo. Y habíamos incluido que fuera durante el primer semestre del año 
2019. Esto se podría haber transaccionado y haber llegado a una especie de enmien-
da técnica, haber puesto el segundo semestre del 2019, o incluso hubiéramos podido 
aceptar primer semestre o trimestre del 2020.

Y el último punto que hemos aceptado con los grupos del Gobierno es garantizar 
la puesta en funcionamiento de este centro educativo dando un plazo más amplio, 
para el año 2021-2022, que entendemos que este Gobierno se va a comprometer ex-
haustivamente en que esto sea así y no tengamos que volver a una comisión de edu-
cación repitiendo la misma propuesta.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Per defensar les esmenes, en aquest cas, 
transaccionades, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor 
Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats, agrair en primer lloc a la diputada 
Maialen Fernández la bona disposició a transaccionar i a arribar a un acord.

Tots coincidim que s’han d’eliminar aquests mòduls i, per tant, que a aquesta 
escola li convé l’estabilitat d’un edifici ja definitiu. Llavors, hi ha un acord entre el 
departament i l’Ajuntament de Reus, que segurament no ha estat fàcil d’assolir, però 
hi és i existeix. I, per tant, tot s’encamina en aquesta direcció i, per tant, ens sembla 
que l’acord ja prefigura que, en el termini aquí plantejat, serà una realitat el nou edi-
fici, per a satisfacció de tots.

Per tant, agrair-li a la diputada que ho hagi posat sobre la taula, perquè, encara 
que és analitzar cas per cas, serveix una mica com a recordatori de coses que s’han 
d’anar fent.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, també agrair-li a la diputada de 
Ciutadans l’acceptació de les esmenes, però encara l’hi hagués agraït més si hagués 
explicat el motiu pel qual ha acceptat la primera esmena.

Com bé sap, el punt original parlava de la construcció d’una nova escola i l’esme-
na del que parla és de disposar d’unes infraestructures que permetin resoldre el tema 
dels mòduls prefabricats. I per què és això? Això és perquè hi ha hagut una bona 
gestió per part del Govern de la Generalitat, del Departament d’Educació, que és po-
sar en una mateixa taula aquells recursos que ja té, com és aquesta escola, l’Escola 
Ciutat de Reus, una escola que no s’estava utilitzant, una escola que durant un temps 
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es va utilitzar com a centre d’educació especial, però que en aquests moments pot ser 
utilitzada per a reubicar-hi aquesta Escola Ganxets.

I, per tant, d’aquí que vostès hagin.., vull entendre que han acceptat l’esmena per 
aquest motiu, que suposo que algun regidor de la ciutat de Reus, doncs, els deu ha-
ver informat de que s’ha produït un procés participatiu a tota la comunitat educati-
va, que la comunitat educativa ha acceptat de bon gran aquesta opció, i, per tant, el 
que li correspon ara al departament és tirar endavant aquest projecte, fer-lo possible 
en els terminis que vostès posen aquí –però no perquè els posin vostès, sinó perquè 
ja estava previst en el Pla d’infraestructures del Govern–, i, per tant, donem solució 
a aquesta problemàtica, tenint en compte –tenint en compte– que la demografia el 
que marca és un descens de la demanda escolar a la ciutat de Reus i, per tant, haver 
construït una nova escola probablement hagués estat un error, i en aquest cas l’opció 
que es dona, la solució que es dona és un exemple de bona gestió.

Per tant, votarem a favor dels quatre punts.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc el Partit Socialistes, senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Doncs tornem a tenir el cas d’una..., bé, una proposta de re-
solució sobre una escola que està en barracons des de la seva inauguració, en aquest 
cas des de fa més de deu anys, un segon cicle d’educació infantil i una primària, 
amb més de tres-cents alumnes. Ja el 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar 
un pressupost per una mica més de 5 milions d’euros per a la construcció del nou 
edifici. Però a dia d’avui, doncs, seguim sense tenir una infraestructura adequada, la 
qual cosa impacta directament sobre la qualitat de l’atenció educativa.

I per tot això, doncs, em sembla que és una proposició que..., en fi, que és de sen-
tit comú que l’aprovem, i nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. El senyor Lucas Ferro, en nom del Grup 
Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Per a anunciar el nostre vot favorable a la moció.

El president

Moltes gràcies. Senyor Riera, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, amb l’arribada de la proppassada crisi econòmica i la res-
posta política que va venir de les institucions –també de la Generalitat–, consistent 
en retallar despesa pública i retallar serveis públics, va semblar que el nou model 
constructiu de centres educatius per part de la Generalitat eren els barracons; com 
a nou model constructiu, no només com a solució provisional, temporal, de curta 
durada i d’emergència. En època de creixement econòmic, de creixement de l’econo-
mia, i si certament l’ensenyament és una de les màximes prioritats de les polítiques 
públiques, convé revertir ràpidament, al més aviat possible, aquest model escolar 
basat en el model constructiu dels barracons. Per tant... Sí que és cert que nosaltres 
preferiríem que això es fes en base a una planificació racional del conjunt del terri-
tori, no en funció de casuístiques, en funció de PRs, però, òbviament, el cas que ens 
ocupa en aquesta PR és un dels casos que hem de revertir, i que hem de revertir al 
més aviat possible.

Per tant, tenint en compte aquesta reflexió i que considerem que seria encara 
molt millor si es fes un planejament global del territori, de reversió d’aquest model 
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constructiu per construccions definitives, de qualitat, etcètera, ens agradaria molt 
més, però, malgrat això, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Nosotros celebramos la iniciativa de Ciutadans de presentar, 
pues, una propuesta encaminada a acabar con un barracón. Y celebramos también, 
pues, las enmiendas que han presentado los grupos que dan apoyo al Gobierno, por 
demostrar la voluntad que tienen, efectivamente, de acabar con una situación que 
inicialmente se nos presenta como transitoria pero que se acaba convirtiendo prác-
ticamente en permanente y en un recurso habitual del Gobierno: en cuanto se inau-
gura un barracón, pues, «eso ya funciona y vayamos a otra cosa, porque eso ya nos 
está bien».

Yo creo que en ese sentido, yo creo que si es voluntad de todos los grupos políti-
cos el que una política de educación basada en barracones no es de recibo, yo confío 
que cuando se debata en el Parlament, pues, la propuesta de modificación de la Ley 
de educación que ha propuesto mi subgrupo, encaminada precisamente a limitar en 
el tiempo la existencia de esos barracones, contemos con el apoyo unánime de todos 
los grupos presentes. Porque parece ser que todos estamos de acuerdo y, por lo tan-
to, yo creo que la mejor forma de manifestarlo es apoyar esa modificación de la Ley 
de educación, insisto, encaminada a limitar en el tiempo la existencia de los barra-
cones, y que no se quede solamente en un recordatorio, sino que sean cosas que el 
Gobierno va a hacer de verdad, porque de recordatorios hay muchos y, por lo tanto, 
en ese sentido no soy muy optimista.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. La diputada proposant vol intervenir. Jo li dema-
naria que en la seva intervenció si pogués llegir –perquè com que ens estan seguint 
en directe...– les transaccions, així la gent que ens està seguint sabria què votem. 
(Remor de veus.)

Maialen Fernández Cabezas

Perdone, presidente, ¿quiere que las lea todas?

El president

Sí.

Maialen Fernández Cabezas

¿Sí? (Pausa.) «Propuesta de resolución sobre la eliminación de los módulos pre-
fabricados de la Escuela Els Ganxets, de Reus. 

»El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: destinar los 
recursos necesarios a la Escuela Els Ganxets, de Reus, para que disponga de las 
infraestructuras pertinentes, eliminando los módulos prefabricados actuales; 2, in-
cluir el proyecto de la Escuela Els Ganxets en el Plan de infraestructuras educativas, 
PIE; 3, potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamen-
tos de la Generalitat de Cataluña implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento 
de Reus, con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y 
ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que resultara 
necesario, durante el primer semestre del año 2019; cuarto, garantizar la puesta en 
funcionamiento del centro educativo Els Ganxets, con sus infraestructuras pertinen-
tes, para el inicio del curso 2021-2022.»

¿Sí? (Veus de fons.) Sí, breve. (El president intervé sense fer ús del micròfon.)
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Bien, para agradecer a los grupos que han hecho enmiendas y con los que hemos 
transaccionado, así como al resto de grupos que en principio votarán a favor, su bue-
na predisposición, que no lo he dicho antes.

Y solo un pequeño inciso: en el punto 1, en la transacción a la que hemos llegado, 
nuestro grupo parlamentario, Ciutadans, sobre todo a lo que ha dado valor es a que se  
comprometa el Gobierno a eliminar los módulos prefabricados. ¿Por qué? Porque 
incluíamos que fuera dentro de los presupuestos del 2019. Y recuerdo que su grupo 
parlamentario y el «conseller» señor Aragonès no han sido capaces de presentarnos 
unos presupuestos del 2019. En todo caso, igual tendremos que esperar a octubre de 
este año para que presenten los del 2020 y se tengan en cuenta.

Ha prevalecido, por encima de esto, que ya vemos que no vamos a tener presu-
puestos, ni en principio ese dinero, que esperemos que lo saquen de otro sitio, ha 
prevalecido el tema de los módulos y la construcción del edifico definitivo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies.
Passaríem a la votació...

Bernat Solé i Barril

President...

El president

No fem un debat... 

Bernat Solé i Barril

No, no, és un tema tècnic. És un tema tècnic, eh?, no és cap... 

El president

Deu segons.

Bernat Solé i Barril

Sí? No, atès el comentari que ha fet la diputada sobre l’esmena tècnica d’incloure 
el primer semestre del 2019 en el tercer punt, i veient que hi està d’acord, potser es 
podria acordar de posposar-ho al segon semestre i que no hagi de ser la lletrada qui 
hagi d’interpretar que aquest temps no és l’adequat.

Maialen Fernández Cabezas

Perfecte. Cap problema. (Veus de fons.) Tres, sí. (Veus de fons.)

El president

Tots els grups hi estan d’acord? En són conscients? (Pausa.) D’acord. Gràcies, 
senyor Solé; gràcies, senyora Fernández.

Passaríem, doncs, a la votació. Entenc que es pot votar tota la proposta de reso-
lució junta...

Vots a favor? Vots a favor, secretari? (Veus de fons. El president riu.)
Ha estat aprovada per la unanimitat dels diputats i diputades presents. (Veus de 

fons.)

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell 

250-00741/12

Passem al segon punt original de l’ordre del dia, o segon punt de l’ordre del dia 
original, que és la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats 
de l’Escola Vilamar, de Calafell, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I té la paraula, per presentar la proposta, la senyora Maialen Fernández.



DSPC-C 303
9 de juliol de 2019

Sessió 18 de la CE  13 

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, presentamos otra nueva propuesta de módulos 
prefabricados, en este caso en la población de Calafell, también en Tarragona, que 
llevan varios años enquistados en los mismos. En el año 2007-2008, el curso 2007-
2008, se crearon estos módulos prefabricados, esta escuela de Calafell en esos mó-
dulos, y todavía, doce años después, pues siguen en estos barracones. 

De ahí la propuesta, que es similar a la anterior, por lo tanto no repetiré..., en la 
que pedimos los mismos cuatro puntos. Exactamente, que se destine el dinero que 
es necesario; incluíamos «en los presupuestos», que en este caso tampoco lo han 
aceptado los grupos del Gobierno. Pedíamos –porque, lógicamente, doce años des-
pués, consideramos que ya es un poco urgente que se construya el edificio– que se 
incluya en el Plan de infraestructuras del Departamento de Educación. Igualmente, 
que se coordinaran los diferentes departamentos con el Ayuntamiento de Calafell, 
en este caso, para que esto saliera adelante, y también se podría haber modifica-
do la enmienda técnica del segundo semestre o demás. Y el cuarto, pues, la puesta 
en funcionamiento 2020-2021, que hubiéramos aceptado, si las enmiendas hubie-
ran sido similares –pero han sido totalmente diferentes por parte de los grupos del 
Gobierno–, también 2021-2022.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Per defensar les esmenes presentades, en pri-
mer lloc en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Ens trobem davant d’un cas similar, una escola amb barracons, 
doncs, des de fa més d’una dècada. I aquí, doncs, compartim la necessitat que el 
Govern destini recursos a la construcció d’aquest nou edifici a l’Escola Vilamar, de 
Calafell, de manera que es puguin eliminar els barracons. Però també –i a això fa 
referència l’esmena que hem presentat– que s’ampliï el menjador escolar amb una 
cuina, que es doti aquest centre d’un gimnàs, del pati i d’altres infraestructures, com 
pot ser una sala de reunions o uns vestidors, que en aquests moments, doncs, no hi 
són i que dificulten bastant la tasca de l’equip docent i l’atenció a l’alumnat. 

I per tot això, doncs, agraïm a Ciutadans que hagi acceptat l’esmena i hi votarem 
a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Primer, una primera consideració, i és que, des del nostre punt 
de vista, no es tracta d’un cas similar al precedent, i m’explicaré. És evident que ens 
trobem davant d’un centre amb unes circumstàncies de provisionalitat, però que 
són unes circumstàncies que venen induïdes per una situació que no és estructural, 
sinó que és conjuntural. I aquesta situació conjuntural necessita abordatges diferents 
d’aquelles que són estructurals, com la que feia referència a l’Escola Els Ganxets, 
de Reus.

Si ens fixem en el que ha estat la projecció d’alumnes matriculats a la ciutat de 
Calafell, veiem que en el curs 11-12 hi havia onze grups de P3, aquest curs estem 
parlant de nou grups, i la projecció de cara als propers anys és una forquilla entre 
set-vuit grups. Per tant, per un tema estrictament de projecció demogràfica i, per 
tant, de demanda d’escolarització, no té sentit justament tirar endavant una construc-
ció definitiva d’una infraestructura que en els temps, en els anys propers no tindrà 
justificació des del punt de vista de demanda d’escolarització.
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Ara, dit això, el que sí que compartim plenament és que, malgrat les circumstàn-
cies de provisionalitat, aquesta provisionalitat ha de tenir la màxima dignitat possi-
ble. I, per tant, el que sí que compartim..., a diferència dels tres primers punts, que 
votarem en contra, sí que votarem a favor del quart punt, en el sentit de que com-
partim justament aquesta necessitat de dignificar al màxim aquest centre educatiu, 
que no deixa de ser un centre educatiu; que en aquest sentit el departament ja n’ha 
anunciat la millora amb la ubicació d’un gimnàs, amb una millora del pati, etcète-
ra, que va en la línia d’aquest quart punt, entenent que aquest centre educatiu, per 
unes circumstàncies conjunturals, està, doncs, format o conformat, en aquest cas, 
per mòduls prefabricats, eh? 

Per tant, insisteixo en la idea de que nosaltres hi votarem en contra per un tema 
estrictament conjuntural i que en el quart punt... ens abstenim? (Rialles.) En el quart 
punt ens abstenim, però l’argument és el mateix, eh? Vull dir, el departament s’ha 
compromès a fer una sèrie de millores, i, per tant, aquestes millores han de con-
tribuir perquè aquest centre, malgrat la provisionalitat, tingui la màxima dignitat 
possible.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. Per defensar les esmenes presentades en nom 
del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Molt bé; moltes gràcies, president. Ara explicaré l’abstenció, eh?, i deixaré tran-
quil el senyor Quinquillà, pobre (l’orador riu), que s’ha trobat...

Totalment d’acord amb el que deia el senyor Quinquillà: és un cas diferent, és un 
cas conjuntural. Si es revisen les dades, curs 2011-2012, hi havia onze grups; 2018-
2019, nou grups, i la previsió és que en el proper curs o en els propers cursos passin 
a set o vuit grups. Per tant, això demostra que és una circumstància puntual i, per 
tant, amb una gestió adequada i una gestió òptima del Govern, doncs, el que cal és 
adequar-se a les necessitats del present, però també fer una previsió de futur.

És evident que calen una sèrie d’infraestructures, ni que sigui una situació con-
juntural, com és el pati, com és el gimnàs. I per aquest motiu en el punt 4 proposem 
una abstenció, perquè no parlem d’edificis, sinó que parlem d’una sèrie d’infraes-
tructures que necessita l’escola en aquests moments.

Dit això, és important destacar que molt a prop d’aquesta escola hi ha una al-
tra escola, que és l’Escola Jacint Verdaguer, que no és a Calafell, però és a Segur 
de Calafell, que està al costat. Aquesta escola té un 80 per cent d’immigració i té 
moltes places lliures. I, per tant, quan ens posem a la boca aquells discursos de que 
evitem la segregació escolar, quan diem que volem escoles on hi hagi una repartició 
equitativa, que hi hagi una igualtat d’oportunitats, això passa perquè en aquesta es-
cola en què avui tenim un 80 per cent d’immigració, fent aquesta previsió que fa el 
departament, aquest alumnat que probablement en aquests moments està en aquesta 
escola de Calafell pugui passar a aquesta escola que té places per oferir i que, per 
tant, es redueixi aquest percentatge d’immigració.

Per tant, la proposta del departament és aquesta: millorar les infraestructures, 
l’oferta educativa al territori, a la zona..., com moltes vegades el diputat de la CUP, 
el Carles Riera, diu, parla de fer una previsió no només puntual, en un centre deter-
minat, sinó fer una previsió a nivell de territori o a nivell de zona, en aquest cas hi ha 
una previsió de territori, que és que aquest alumnat que probablement hauria d’anar 
a aquesta escola pugui anar a l’altra escola i es garanteixi l’equitat.

Per tant, votaríem en contra dels tres primers punts i ens abstindríem en el quart 
punt.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, en nom del Grup de Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Només per a anunciar el nostre posicionament a favor.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Carles Riera?

Carles Riera Albert

Sí. Amb els mateixos arguments que en el debat de la proposta de resolució an-
terior, i per no repetir-los, votarem que sí.

Gràcies.

El president

Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

Para decir que votaremos a favor.

El president

Moltes gràcies.
Un cop, doncs... (Maialen Fernández Cabezas demana per parlar.) Perdó. La 

diputada proposant vol intervenir per parlar de l’esmena transaccionada? (Pausa.) 
Perfecte. Genial.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Antes no he agradecido al grupo del PSC la enmienda, 
que prácticamente era la misma que la nuestra; lo único, que se apuntillaba departa-
mento por departamento. De ahí la aceptación. Entonces la leo, si están de acuerdo, 
y luego ya me pronuncio. (Pausa.)

Bueno, «Propuesta de resolución sobre la eliminación de los módulos prefabrica-
dos de la Escuela Vilamar, de Calafell. 

»El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: primero, des-
tinar los recursos económicos necesarios a la Escuela Vilamar, de Calafell, inclu-
yendo una partida en el presupuesto del año 2019 para la ampliación del comedor 
escolar con una cocina, la construcción de un edificio escolar, patio, un gimnasio y 
otras infraestructuras pertinentes, sala de reuniones del profesorado, vestidores, et-
cétera, eliminando los módulos prefabricados actuales; segundo, incluir el proyecto 
de la Escuela Vilamar en el Plan de infraestructuras educativas; tercero, potenciar 
la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos de la Generalitat 
implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de Calafell, con el objetivo de tener 
redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y 
salud, así como cualquier otro que fuere necesario, antes del comienzo del próximo 
curso 2019-2020, y cuarto, garantizar la puesta en funcionamiento del edificio esco-
lar, patio y demás infraestructuras pertinentes de la Escuela Vilamar para el inicio 
del curso 2020-2021.»

Y ahora ya, ¿tiempo normal? (L’oradora riu. El president intervé sense fer ús 
del micròfon.) Vale. Dentro de mi tiempo normal, bueno, comentar a los grupos del 
Gobierno..., me cuesta un poquito entender el hecho de que digamos que es un tema 
coyuntural. Coyunturales también son todos los módulos prefabricados, la propues-
ta anterior que acabamos de ver de Reus, u otros en que está pasando exactamente lo 
mismo. Es difícil de entender que estamos esperando..., en los años del boom demo-
gráfico, no se haya construido este edificio, hemos permitido que los niños estudien 
en esos módulos prefabricados, y ahora, con la justificación demográfica, que en 
muchos casos no es correcta, digamos que no corresponde tener un edificio. Se pue-
den hacer centros más pequeños, no hace falta hacer grandes obras, colosales, como 
las que se han dejado repartidas por toda España, y, en esos edificios más pequeños, 
estudiar los alumnos. No hacen falta grandes inversiones, hace falta voluntad.

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyora Fernández.
Doncs passaríem a la votació. Pel que he entès de les seves intervencions, faríem 

votació separada: en primer lloc, el bloc dels punts 1, 2 i 3... Sí? (Pausa.) I després 
faríem el punt número 4.

Passem, doncs, a votar els punts números 1, 2 i 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions...
Aquests tres punts han estat aprovats per 11 vots a favor, corresponents al Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, subgrups parlamentaris de la 
CUP i del PP, i 10 vots en contra, corresponents al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Passem a la votació del quart punt d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 11 vots a favor, corresponents als grups parla-

mentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i subgrups parlamentaris de la CUP i Partit Popular de Catalunya, i 10 abstencions, 
corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari 
Republicà.

Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit 
de l’educació 

250-00745/12

Passem al punt número 3 de l’ordre del dia original... Perdonin, abans de conti-
nuar, igual m’equivoco i ara em mataran els tècnics: aquesta sala se sent molt ma-
lament, no sé si els passa... (Veus de fons.) Aquí hi ha un volum (veus de fons)..., sí, 
no sé si aquest volum serveix d’alguna cosa. Igual els tècnics venen ara i ens criden. 
Però si poden apujar el volum... Així ens sentirem millor tots, perquè a vegades, al-
menys a mi, em costa una mica de seguir-los. D’acord? (Pausa.)

Passem, doncs, al punt número –gràcies– 3, que és la Proposta de resolució sobre 
el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’educació, presentada, aquesta proposta 
de resolució, pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per defensar i presentar la pro-
posta té la paraula la senyora Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bien, en este caso una propuesta totalmente diferente, 
aunque ya ha sido un tema que se ha comentado en otras comisiones, y hablamos 
del trastorno del espectro autista en la educación. 

Bien, si tuviéramos los medios necesarios, el personal adecuado y todo lo que 
ello conlleva, podríamos detectar este problema en las primeras etapas o en los pri-
meros síntomas que se muestran en los alumnos. El problema es que no dedicamos 
suficiente importancia o no incidimos en demasía en este problema que cada vez 
afecta a una mayor parte de la población.

En este caso, en esta propuesta, además, comentábamos que en la pasada legis-
latura se aprobó en sesión plenaria la Moción 115/XI, sobre los servicios sociales 
relacionados con el trastorno del espectro autista, que recogía las medidas en el ám-
bito de los servicios sociales para las personas con este tipo de trastorno, y a fecha 
de hoy, todavía en esta legislatura o en las posteriores, parece..., y siguen sin ser 
implementadas.
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Por este motivo, el Grupo de Ciudadanos presentaba esta propuesta de resolu-
ción, que instaba a las siguientes peticiones: que se dotaran los centros educativos 
del personal con la formación específica en el trastorno del espectro autista; garan-
tizar la existencia de veladores con formación específica en TEA en los comedores 
escolares de los centros donde haya alumnos matriculados, lógicamente, con este 
tipo de trastorno; garantizar la existencia de esos veladores con formación específica 
en TEA en las actividades extraescolares, no solo en el colegio, también en las colo-
nias, estancias de fines de semana o similares, organizadas por los centros educati-
vos, siempre que haya alumnos matriculados, lógicamente, y diagnosticados de este 
tipo de trastorno, y por último, respecto a las actividades extraescolares, incluíamos 
que se incluyera, dentro de los contratos programa firmados entre el Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y los entes locales, actividades destinadas a 
este tipo de alumnos que cuenten con el personal y la formación específica en TEA.

En este sentido, comentar que hemos llegado a una transacción con los grupos 
de gobierno, de Esquerra y Junts per Catalunya, que después leeré, y agradezco su 
buena predisposición para ello.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Tindrien ara la paraula per defensar les es-
menes presentades. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la se-
nyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Bé, des del nostre grup compartim la majoria de punts 
d’aquesta moció referent al trastorn de l’espectre autista, i per això els votarem a 
favor. En tot cas, algun comentari.

Referent al punt 1, el personal docent dels centres educatius té una formació 
inicial per atendre la diversitat de necessitats educatives de tot l’alumnat. Tenint 
en compte que especialment els alumnes amb aquest trastorn de l’espectre de l’au-
tisme poden requerir graus d’intensitat de suport molt variats, creiem que potser el 
més convenient és dotar els centres educatius amb formació específica en el TEA i 
demanar aquesta formació en base al pla de formació de zona organitzada pel de-
partament.

Pel que fa als punts 2 i 3, els vetlladors i vetlladores que intervenen tant en els 
menjadors escolars com en les activitats de lleure normalment pertanyen a empre-
ses externes al departament, i vinculats a diferents entitats, que n’han de garantir la 
seva formació, per donar compliment als plecs de prescripcions tècniques dels con-
cursos corresponents.

Celebrar que s’hagi transaccionat l’esmena que havíem presentat conjuntament 
amb el Grup Republicà per a aquest punt 4. Enteníem que no només calia parlar 
d’activitats extraescolars, sinó que la nostra proposta anava centrada a parlar de 
l’educació en el lleure, és a dir, totes aquelles activitats fora del calendari lectiu, però 
amb aquesta oferta més àmplia, més integral i integradora. Si es limitava a extra-
escolar, doncs, es deixaven de banda, per exemple, els casals d’estiu o altres ofertes.

I, ja per acabar, aquest punt 5, que parlava d’establir canals de coordinació efec-
tius entre els serveis sanitaris, educatius i socials..., doncs, recordar que en el marc 
del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut ja es va apro-
var el 2012 aquest Pla d’atenció integral a les persones amb TEA, amb trastorn de 
l’espectre autista, i que aquest pla ja contempla la creació de les unitats funcio-
nals. I, en tot cas, també recordar que la coordinació de les unitats es duu a terme 
des dels tres departaments: el de Salut, el de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Departament d’Educació.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Gallardo. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la 
senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs en aquesta comissió i en altres aquí al Parlament, hem 
parlat diverses vegades també de l’autisme, el trastorn de l’espectre autista, que és un 
trastorn del desenvolupament que afecta bàsicament la interacció i la comunicació 
social de les persones que el pateixen; molts, infants, però cada vegada també més 
adults. És un trastorn que afecta tots els àmbits de la vida, també i sobretot l’escolar. 
I en aquesta comissió, doncs, també, per una altra banda, ens hem fet ressò moltes 
vegades que l’educació ha de ser de 360 graus, que transcendeix el que passa només 
a l’aula..., sinó també en totes aquelles activitats que es fan fora d’ella, en el temps de 
lleure, en els menjadors, etcètera, no? I, per tant, aquesta proposta de resolució re-
cull precisament aquesta voluntat d’incorporar persones, vetlladors que acompanyin 
aquests alumnes a l’aula, però també als menjadors, a les activitats extraescolars, a 
altres activitats de lleure dins de l’escola, però també fora d’ella. I a més a més posa 
el matís de la importància –que també ho hem dit a bastament– de la coordinació 
entre els departaments d’Educació, de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tant, volem agrair la transacció feta en l’únic punt on nosaltres volíem posar 
un matís, sobretot de que aquella oferta que es feia sobre les activitats de les línies 
que proposava el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les activitats 
de lleure..., doncs que també incorporessin aquesta diferència dins de la seva habi-
tualitat en l’oferta que feien.

I en aquest sentit, incorporant aquesta esmena transaccional al punt 4, donarem 
suport a la totalitat de la proposta de resolució. I agrair-li, com no pot ser d’una altra 
manera, la voluntat d’arribar a acords a la diputada Fernández.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. En primer lloc, també agrair a Ciutadans, doncs, aquesta 
proposta de resolució, molt enfocada especialment a l’atenció educativa, al suport 
d’alumnat amb el trastorn d’espectre autista, que són nens i nenes que, amb graus 
de severitat molt diferents, però, tenen normalment moltes dificultats de comuni-
car-se, de relacionar-se, i això pot afectar greument el seu desenvolupament o el seu 
neurodesenvolupament. Necessiten majoritàriament, doncs, molts estímuls, també 
personal de suport, tant docents com no docents, que entenem que han de conèixer 
com tractar-los i han de tenir aquesta formació específica, i també especialment als 
menjadors, que són normalment nens i nenes que tenen una dificultat afegida en l’es-
pai de menjador. I, per tant, si ens creiem també el model d’escola inclusiva, doncs, 
hem d’incentivar la seva participació en sortides, en extraescolars, en colònies..., tot 
el que és el temps educatiu no lectiu que hem parlat, i això evidentment també re-
quereix un personal de suport.

Ens sembla molt important, i sobretot imprescindible, al punt 5, la idea de tre-
ballar per millorar aquesta coordinació entre pediatres, psicopedagogs, docents, els 
EAPs, perquè això, doncs, suposa una millora de..., permet millorar el seguiment,  
i també l’atenció, tant de l’alumnat com de les seves famílies.

I per tot això, doncs, pensem que és una molt bona proposta i la votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Per anunciar el nostre vot favorable a la moció.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Riera, en nom de la CUP.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Nosaltres hi votarem a favor, perquè estem d’acord amb les 
propostes, mesures i recursos que es volen aportar a l’escolarització dels alumnes 
i de les alumnes amb trastorn de l’espectre autista, però no volem també deixar 
d’assenyalar o de posar èmfasi en què considerem que la solució passa per l’escola 
inclusiva, per realment desenvolupar un model d’escola inclusiva, amb els recur-
sos adequats perquè sigui un model d’èxit, i que sigui tota l’escola la que tingui la 
capacitat d’incloure tota la diversitat funcional, social, que genera la nostra societat, 
i fer-ho d’acord amb la realitat del seu territori. En aquest sentit, crec que abans, a 
propòsit d’una altra proposta de resolució, el diputat d’Esquerra Republicana preci-
sament ha fet esment d’això, no?, de que totes les escoles tinguin la capacitat d’es-
colaritzar de forma inclusiva i igualitària tota la diversitat funcional i social que 
presenta l’alumnat del seu entorn, sense exclusions.

I, per tant, creiem que no es tracta tant de sumar o agregar o juxtaposar enfo-
caments específics, sinó de dotar l’escola per assumir qualsevol mena de diversitat  
i tractar-la adequadament a nivell social i educatiu.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyor Serrano, en nom del Subgrup Parlamentari 
Popular.

Daniel Serrano Coronado

Para anunciar nuestro voto favorable.

El president

Moltes gràcies. Senyora Fernández?

Maialen Fernández Cabezas

Bueno, agradecer a los grupos con los que hemos transaccionado, de Esquerra y 
Junts per Catalunya, la buena predisposición también, y al resto de los grupos, que 
vayan a votar a favor y salga adelante la propuesta.

La enmienda la tienen ustedes... Tienen ahí la copia.
(Veus de fons.)

El secretari

Bé, aquesta és l’esmena transaccional al punt 4 de la proposta de resolució, que 
diu: «Respecte a l’educació en el lleure, de les línies de suport del Departament de 
Treball, Afers Social i Famílies, que majoritàriament es desenvolupa amb entitats 
del tercer sector, incorporar indicadors que afavoreixin l’accés a l’activitat fora del 
calendari escolar d’infants i joves amb el trastorn d’espectre autista i altres factors 
que puguin ser causa d’exclusió social.»

El president

Moltes gràcies, secretari.
Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels diputats i dipu-

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

Passem al següent punt de l’ordre del dia, l’original no, sinó el punt 5 –el 4 ja 
l’hem fet– de l’ordre del dia original, que és la Proposta de resolució sobre l’educa-
ció en igualtat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula, per presentar i 
defensar la proposta, la senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. Ciudadanos tiene como objetivo fundamental la defen-
sa de la libertad y de la igualdad. Actualmente las mujeres tenemos una igualdad le-
gal, y desde luego no es una cuestión menor: es un logro que tenemos que reconocer 
y agradecer a la lucha de nuestras madres y de nuestras abuelas. Pero no podemos 
conformarnos con eso; tenemos que seguir luchando cada día, hasta conseguir una 
igualdad real y efectiva. Y en ese sentido juega un papel fundamental la educación. 
Por eso esta ya es la segunda propuesta de resolución con perspectiva de género que 
traemos a esta comisión.

Esta propuesta de resolución se basa en cuatro puntos. El primero es fundamen-
tal, y no me cansaré nunca de insistir en él: es necesario conocer qué han hecho las 
mujeres en los distintos ámbitos para crear una genealogía materna. Porque, si mi-
ramos los libros de textos actuales –da igual de la disciplina que sea–, da la impre-
sión..., ya no es que las mujeres no hayan hecho nada a lo largo de la historia: es que 
en muchos casos ni tan siquiera han existido. Es decir, la historia que estudiamos es 
la historia de la mitad de la población, no de toda la población. Por eso es un pun-
to fundamental, que no es la primera vez que someto a votación, porque, insisto, es 
importantísimo.

El segundo es romper con los roles de géneros, y para eso, desde el punto de 
vista de la educación, son muy importantes los juegos, los juguetes y los materiales 
escolares, muy especialmente en la educación infantil y en la educación primaria.

El tercer punto es una repartición equitativa del patio, porque no puede ser que 
las chicas acaben ocupando los márgenes y los chicos no solo ocupando siempre la 
posición central, sino una desproporción de espacio.

Y, finalmente, fomentar que las chicas opten..., evidentemente, todas las chicas 
que quieran pueden hacerlo, pero fomentar, dar a conocer, llevar ese deseo de poder 
estudiar carreras técnicas y científicas a las mujeres, porque es evidente que hay un 
sesgo clarísimo entre géneros a la hora de escoger estudios.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Des de Junts per Catalunya coincidim plenament amb el fons 
d’aquesta proposta de resolució, potser no a vegades amb la forma, però tot i així 
votarem favorablement tots els punts.

Compartim que cal fomentar el coneixement de les dones que han contribuït a la 
història, a la literatura, l’art, la ciència i l’esport, i això de ben segur pot contribuir 
a millorar el coneixement del potencial de les dones a la societat. En el Pla per a 
la igualtat de gènere en el sistema educatiu, una de les mesures és promoure justa-
ment la incorporació als continguts curriculars d’aquesta perspectiva de gènere i els 
sabers de les dones al llarg de la història i les tasques de cura de l’altre, i les dones 
com a protagonistes de la història.

També compartim que cal fomentar l’ús dels contes, els jocs i joguines no sexis-
tes a les aules. Aquesta mesura segurament pot afavorir moltíssim la convivència 
entre comunitats, segments poblacionals i cultures diverses que tinguin en l’àmbit 
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familiar models molt diferenciats entre els rols femenins i masculins. A través de 
la pàgina de la XTEC, dels serveis educatius, es posa a disposició tot un seguit de 
recursos que ja la potencien, aquesta coeducació en la igualtat de gènere. De fet hi 
ha, per exemple, aquesta campanya de l’Institut Català de les Dones al web Família 
i Escola per fomentar la compra responsable de joguines no sexistes, que es diu 
«Trenquem estereotips» i que crec que és molt encertada. També els centres de re-
cursos pedagògics tenen a disposició dels centres educatius de primària maletes co-
educatives, que incorporen tot de contes no sexistes.

També compartim que cal fomentar l’ús equitatiu del pati i no que quedi, d’algu-
na manera, relegat a un sol esport.

Però... Pel que fa als punts 4 i 5 proposàvem unes esmenes. Celebrar que s’hagi 
acceptat finalment la del punt 5, que feia referència, doncs, a fomentar l’estudi de..., 
dels estudis tècnics i científics entre les alumnes. I nosaltres el que, una mica, dema-
nàvem és que no només fos de cara a les alumnes, sinó als alumnes, pel que fa a un 
tipus d’estudis que només són, doncs, majoritàriament femenins. I, per tant, aquí el 
que havíem de fer era augmentar la presència d’alumnat en determinades especiali-
tats, intentant corregir aquestes situacions de subrepresentació d’un o un altre sexe.

I, finalment, al punt 4 no s’ha acceptat l’esmena, però també el votarem favora-
blement, perquè sí que és veritat que en llegir l’enunciat ens semblava que no s’havia 
d’entendre ni afavorir el «deporte femenino» com a espai exclusiu i diferenciat, sinó 
que enteníem que el que calia era fomentar l’esport en tots els nivells socials i en 
totes les edats. Sí que és veritat que a secundària l’esport ja no és mixt i, per tant, hi 
ha una davallada significativa de noies que continuïn realitzant esports.

Per tant, votarem a favor tots els punts.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, entenem, i veiem com a tal, aquesta proposta de 
resolució molt adient, molt encertada. Sabem que és la segona, com diu la diputada, 
que presenten al respecte, però entenem que, després del Ple de les dones que vam 
realitzar, en el qual vam arribar, doncs, a grans acords i a una gran declaració, tre-
ballada entre grups parlamentaris i les dones del consell nacional, posem molt més 
en valor aquesta proposta de resolució.

Nosaltres, tal com ha comentat la companya Gallardo, acceptem i, per tant, vo-
tem en bloc tota la proposta de resolució, malgrat que segurament, doncs, el tema 
respecte al punt 4..., volíem matisar el tema de l’esport femení. Però sí que és veritat 
que a primària, normalment, sigui en les activitats extraescolars, sigui en els esports 
d’escoletes de base, els esports són mixtos. Sí que és cert que arriba un moment, en  
l’etapa preadolescent-adolescent, en el qual, doncs, els esports d’equip, sobretot, bà-
sicament, ja comencen a estar determinats segons el sexe. Per tant, sí que és cert 
que arriba una edat en la qual, doncs, les noies s’allunyen d’aquests esports quan no 
troben prou motivació. I, per tant, doncs, també, malgrat que no està acceptada l’es-
mena que matisàvem al principi, entenem també la idea del grup proposant.

Important: agrair, doncs, l’acceptació de l’esmena. Important que per tal de tenir 
models que..., així com actualment els models masculins d’èxit..., al llarg de la his-
tòria, en les diferents àrees disciplinàries, en qualsevol d’elles, s’incorporin aquestes 
dones que han format part de la història a través del coneixement, precisament per 
posar molt més en valor que aquests models aconseguiran també ser un rebot de res-
pecte cap a la visió de les dones per part d’una societat més justa i més igualitària.

I després, doncs, dir que la Llei catalana d’educació ja contempla en molts àmbits 
diferents mesures, com la que és pensar en un nou disseny dels espais comuns, els 
espais d’oci, dels espais de joc, per tal de que trenquem amb l’educació basada en es-
tereotips i, per tant, que això ajudi també els joves a viure des de la igualtat, i també 
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trencant tota la possibilitat de les amenaces de violència masclista que es veuen a tra-
vés de molts jocs, i per tant també entenem que els jocs a dintre de les aules, i també 
fora..., siguin jocs des del respecte entre iguals.

Per tant, com dic, agrair-los aquesta PR. Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Palacín. Per posicionar-se el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Acabem de celebrar el Parlament de les dones, i allà jo crec que hem 
pogut constatar, doncs, un gran consens en la necessitat d’avançar en matèria de 
coeducació, que al nostre grup li sembla bastant incompatible amb un tipus d’esco-
larització que no sigui mixta. Però, al marge d’això, sí que, doncs, creiem en la con-
veniència, en la necessitat de millorar, d’introduir l’educació sexual i afectiva en les 
escoles, de fer una educació que no sigui sexista ni estereotipada, que passa també 
per un material, com es planteja aquí, precisament, en aquest sentit, no sexista; tre-
ballar per patis que no siguin androcèntrics, la típica pista de futbol o el que sigui al 
centre del pati..., creiem que s’ha de treballar per espais molt més compartits, pen-
sant en les diferències que hi ha; fomentar aquesta participació de nois i noies en 
l’esport, sense diferències, i també les vocacions, intentar promoure les vocacions  
científiques, matemàtiques, entre les dones, i això vol dir un esforç especial en la 
formació professional, i també, evidentment, més de vocacions de cures entre els 
homes, que ara no passa.

Per tant, ens sembla que és una bona proposta i hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Senyor Lucas Ferro, en nom... 

Lucas Silvano Ferro Solé

Per anunciar el nostre vot favorable.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Riera?

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

Voto a favor.

El president

Moltíssimes gràcies. La diputada proposant vol prendre la paraula?

Sonia Sierra Infante

Sí; voy a explicar por qué no podemos aceptar la primera enmienda. Y es que 
esta propuesta de resolución es una propuesta de resolución con perspectiva de gé-
nero, y lo que hace la enmienda al punto 4 es precisamente invisibilizar el género, 
es decir, lo que hace siempre el patriarcado: ser ciego ante las diferencias de gé-
nero. Y no podemos aceptar una enmienda que lo que hace es precisamente hacer 
hincapié en esa ceguera de género. Porque lo que nosotros estamos trayendo a co-
lación con esta propuesta de resolución es poder mostrar esas diferencias que, des-
graciadamente, todavía existen en la sociedad en general y en el sistema educativo 
en particular, para poderlas subsanar. Si seguimos ciegos ante las diferencias y las 
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injusticias provocadas por una sociedad patriarcal, continuaremos incidiendo en los 
mismos problemas.

Sí que aceptamos la enmienda número 5, porque enriquece nuestra propues-
ta. Yo hablaba de esa falta, muchas veces, de motivación de las chicas a la hora de 
optar por estudios técnicos y científicos; pero también es cierto que hay una serie 
de carreras, estudios, profesiones que están feminizadas. Y lo puedo explicar muy 
bien de primera mano, porque yo fui profesora tanto de educación infantil como de 
educación primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma, y en clases de ochenta alumnos, pues podía tener uno o dos alumnos, 
y todo lo demás, mujeres. En ese sentido, nosotros queremos una sociedad lo más 
justa e igualitaria y pensamos que esa enmienda enriquece nuestra propuesta inicial.

Gracias por la propuesta de enmienda y por el voto favorable que entiendo que 
todos van a hacer. Gracias.

El president

Perfecte. Entenc, doncs, que l’esmena és tal qual, no hi ha transacció; per tant, 
no fa falta que la llegim.

Passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la totalitat, la unanimitat de les 

diputades i diputats presents.

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals 

250-00754/12

Passem al punt 6 de l’ordre dia original, que és la Proposta de resolució sobre 
el deute pendent de la Generalitat amb relació al sosteniment de les llars d’infants 
municipals. Presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula, per presentar i defensar la proposta, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé, doncs, com tothom sap, el passat mes de febrer el 
Tribunal Suprem rebutjava un recurs de cassació interposat pel mateix Govern de 
la Generalitat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obligava, això sí, el Govern a reconèixer un deute a una trentena d’ajuntaments 
catalans en concepte de sosteniment i finançament d’escoles bressol de titularitat 
municipal; ajuntaments que en aquests anys, en anys durs, de moltes restriccions 
pressupostàries, doncs, van haver de sostenir aquest servei, sobretot a partir del 
2012-2013, quan el Govern de la Generalitat va deixar de finançar-les i va deixar, 
per tant, de complir amb les seves obligacions pressupostàries de finançament, del 
sosteniment i del funcionament de les llars d’infants, que recordem que és una com-
petència exclusiva del Govern de la Generalitat. I des d’aleshores tenim una partida 
en aquest concepte, que és zero i que encara, a dia d’avui, no s’ha revertit. 

Aquesta és una sentència avui dia ferma, és d’obligat compliment, i que suposa el 
reconeixement també de l’etapa educativa zero-tres com una etapa educativa essen-
cial. Una sentència que reconeix a diferents ajuntaments el dret a percebre 1.300 
euros per alumne i any, amb relació als cursos 2012-13, 13-14 i 14-15, i que sumaria 
entre 14 i 21 milions d’euros en total.

El conseller actual, el conseller Bargalló, en seu parlamentària, precisament en 
resposta a una pregunta que li feia jo mateixa, el juny del 2018 ja es va comprometre 
a retornar el deute a tots els ajuntaments que s’havien fet responsables d’aquest ser-
vei públic, tant dels que havien recorregut a la justícia com dels que no. Vam veure 
com començava un nou curs, l’any passat, i de moment no vam veure re. El març 
d’enguany, el març del 2019, va tornar a insistir en la voluntat del Govern de donar 
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compliment a tots els ajuntaments afectats per concepte de retorn d’aquest finança-
ment en el sosteniment públic de les places. A dia d’avui, seguim tenint una partida 
que està a zero. I no hi ha hagut cap proposta per part del Govern, seriosa, real, per 
recuperar la corresponsabilitat.

Tenim resolucions que són de la tardor del 2018. Per exemple, la resolució del 
debat del política general, que insta, per exemple, a acordar i presentar, en el termi-
ni de tres mesos, un calendari de restitució –evidentment, aquests tres mesos han 
passat–, a complir immediatament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, tampoc s’ha produït, i per tant aquest Govern no ha fet res. Tenim, com 
sempre, resolucions que no s’han complert, i a això, doncs, malauradament, ja es-
tem acostumats.

A més a més, vam tenir la possibilitat de debatre sobre aquell pressupost no 
presentat ni aprovat pel Govern però, en tot cas, que sí que vam debatre, i allà  
la proposta i la previsió del Govern era 20 milions d’euros, que amb això, com se 
sap, doncs, no n’hi havia ni per recuperar els vuit-cents euros per plaça, quan les 
sentències diuen que n’haurien de recuperar 1.300 com a mínim. Per tant, no hi ha-
via un compromís ferm en termes de recuperar aquesta corresponsabilitat. Tampoc 
cap previsió de retorn del deute pendent que intentem exigir amb aquesta resolució. 

I, per tant, aquí veiem com aquest Govern assisteix impassible al deteriorament 
dels serveis socials d’aquest país, un país que ja no pot suportar més la inacció d’a-
quest Govern. I per tant, en aquest sentit, en el sentit de que no es pot ja esperar més, 
demanem que el Govern actuï i, per tant, instem a reconèixer l’obligació de pagar les 
subvencions als trenta-sis ajuntaments catalans que van presentar aquesta reclama-
ció per deute contret que està pendent d’abonar, precisament per la gestió del servei 
de les escoles bressol municipals; acordar i presentar abans de l’inici de curs un ca-
lendari de restitució d’aquestes partides –i entenem que tenim mocions i resolucions 
de fa un any que deien acordar-ho en tres mesos i encara no ho tenim; per tant, no 
ens sembla que sigui breu, aquest termini de temps, perquè venim de molts mesos 
enrere–, i, evidentment, retornar el deute pendent de la Generalitat als ajuntaments 
que s’han fet responsables d’aquest sosteniment, tant dels que han fet aquestes..., en 
fi, han recorregut a la justícia –nosaltres sobretot demanem i prioritzem aquest, per-
què és una obligació. Però, en tot cas..., i estem d’acord que es recuperi, que siguin 
responsables i que per tant retornin el deute a tots els ajuntaments que han hagut de 
carregar sobre les seves espatlles aquest servei públic fonamental.

I per tant, ja avançant-me a la qüestió de les esmenes, nosaltres no les hem ac-
ceptat. Ens semblava que diluïen..., que no hi havia cap tipus de calendari. I, per 
tant, per aprovar el mateix que ja vam aprovar un any i que han incomplert, doncs, 
preferim votar l’original.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Bé, dir-li, senyora Niubó, que compartim el gruix de la pro-
posta, en el sentit de que, òbviament, i més havent-hi una resolució judicial ferma, 
el reconeixement de l’obligació de pagament és obvi, com també és obvi que s’ha 
de fer aquesta restitució de les partides no abonades i, per tant, també la calendarit-
zació pertinent.

On sí que introduiríem matisos des d’un punt de vista de practicitat és en el mo-
del d’aquest retorn. D’una banda, per un tema de disponibilitat pressupostària, això 
és una obvietat; però aquesta situació de disponibilitat pressupostària..., el senyor del 
PP deu estar pensant en el comodín del públic, doncs... (veus de fons) –sí–, doncs, 
no es tracta de comodín del públic, sinó que es tracta de fer política. I fer política és 



DSPC-C 303
9 de juliol de 2019

Sessió 18 de la CE  25 

posar solucions als problemes. I posar solucions als problemes és, partint d’on som, 
justament, marcar un itinerari que sigui un itinerari viable per a tots. I un itinerari 
viable, en aquest sentit, és el que s’està plantejant des del departament. És un itine-
rari que, d’una banda, ha de fer sostenible aquest retorn, i això vol dir una tempora-
lització que segurament necessita una certa longitud en el temps –s’està plantejant 
una temporalització d’uns deu anys– i, a més a més, una temporalització que també 
introdueixi elements de coherència en el model de finançament; de coherència des 
del punt de vista de corresponsabilitat amb les administracions locals, també des del 
punt de vista de costos reals –i aquí serà important i necessari fer un estudi rigorós 
del cost de la plaça escolar, partint d’aquests 1.300 euros, que reconeixem–, amb un 
horitzó, que és que el departament, efectivament, recuperi el seu rol que tenia abans 
de 2012, però des d’aquests criteris de racionalització i corresponsabilització, justa-
ment per garantir el ple accés al primer cicle d’educació infantil, que és el compro-
mís del departament, en aquest sentit, clar i rotund.

Per tant... –disculpa–, al punt 3 ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. En nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; gràcies, president. En tot cas, senyora Niubó, gairebé compartim la totalitat 
del que ha dit, però algunes coses, evidentment, no les compartim. 

I quines no compartim? Doncs vostè ha dit que vam debatre... Inicialment ha dit 
que el conseller, el juny del 2018, va comprometre’s a que hi hagués aquest retorn; 
hi estem d’acord, ho vam escoltar. Al març del 2019 també hi va haver el compro-
mís de participar des del Govern de la Generalitat, a través d’un sistema de corres-
ponsabilitat, en el finançament dels zero a tres anys; també ho compartim perquè, 
a més a més, en compartim la idea. Però vostè ha dit que vam debatre una proposta 
insuficient i després ha dit que no hi havia cap proposta; per tant, una cosa no té res 
a veure amb l’altra. Hi va haver una proposta. Que aquesta proposta hagués estat in-
suficient per vostès? Totalment d’acord. Ara bé, una proposta que estava prioritzada 
en deu anys, que es plantejava d’una forma progressiva, i no només parlava de 1.300 
euros a l’any, sinó que anava avançant fins a uns possibles 1.800 euros a l’any. I això 
no ho ha dit; i això ho ha dit, el conseller. Per tant, jo penso que val la pena posar en 
valor tot allò que s’ha dit i els compromisos que s’han adquirit. 

També va dir una altra cosa, el conseller: va dir que això estava supeditat a dis-
posició pressupostària. I, per tant, si no hi ha pressupost, aquests 14 milions d’euros 
que suposa poder pagar només el deute acumulat en aquests darrers anys..., és im-
possible de fer-ho. Per tant, ja sap quin és el camí. Si volen que els seus ajuntaments, 
que han reclamat aquests deutes, tinguin, puguin rebre aquests diners, doncs, apro-
vin uns pressupostos o donin suport a uns pressupostos.

En tot cas, més enllà d’això, més enllà dels diners, el nostre model passa perquè 
la decisió es prengui en comissió mixta. Tenim exemples de decisions preses en co-
missió mixta que han donat bon resultat. L’any 2005, per exemple, el Departament 
d’Educació, la Federació de Municipis, l’ACM, van fer un acord per crear trenta 
mil noves places públiques, i en les quals s’aportava cinc mil euros per plaça creada  
i 1.800 euros per plaça anual. Per tant, va ser un acord, però va ser un acord en co-
missió mixta.

També durant aquest temps hi ha hagut una participació de les diputacions, i la 
proposta del conseller passava per l’aportació de les diputacions. Ara que han can-
viat o que canviaran de titulars les diputacions, veurem si hi ha aquesta correspon-
sabilitat o no hi és, aquesta corresponsabilitat; ho veurem en pocs dies, això.

A més a més, vostè ens parla de retornar..., només a aquells municipis que van fer 
les reclamacions. Jo crec que no és aquest, el model –no és aquest, el model. Perquè 
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llavors, a aquells municipis que no han fet les reclamacions, què els passa? Jo li pro-
poso que plantegem un model progressiu, un model que abraci tots els municipis  
i un model que avanci a que el finançament...

El president

Senyor Solé...

Bernat Solé i Barril

...coparticipat per les diputacions, pel Govern de la Generalitat, pels ajuntaments 
i per les famílies sigui financerament sostenible. Aquí ens hi trobaran.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en primer lloc 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Aquest Govern de la Generalitat i els anteriors van 
decidir que dedicarien zero euros cada any a les llars d’infants. Som l’única comu-
nitat autònoma que destina zero euros a llars d’infants, tot i tenir la competència 
exclusiva en educació. I, a més, tenim aquesta sentència en ferm a què feia al·lusió 
la senyora Niubó.

Clar, a mi em fa molta gràcia el que acaba de dir ara el senyor Solé, de què passa 
amb els ajuntaments que no ho han reclamat; que llámenme suspicaz, però jo estic 
segura que és que són els dels governs separatistes. Però, clar, a més, estem sempre 
amb el mateix: com s’inventen coses que no funcionen, obliguen la gent, en aquest 
cas els ajuntaments, però en el cas –ja que estem en educació– de les famílies que 
veuen i no estan disposades a que es vulnerin els seus drets, a portar a ensenyament, 
a Educació..., perquè no es compleix la llei, que és tenir l’espanyol com a llengua 
vehicular. Llavors diuen: «És que hi ha molt poques famílies que ho denuncien.» 
Home, masses, em semblen, eh?, perquè ficar els nens pel mig, anar a denunciar... 
Clar, no pot ser excusa que uns han denunciat i altres no; el que han de fer és com-
plir la llei. Ja sabem que per vostès la llei és absolutament aproximativa, eh?, però 
estaria bé que tothom la complís i estaria especialment bé que es financés l’educació 
de zero a tres anys, com fan la resta de comunitats autònomes normals d’Espanya.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Jo és que a vegades..., «hosti», la veritat, eh?: crec que sou l’únic 
govern, que jo conec, de tot el món que té la capacitat, a tots els punts de totes les 
comissions a les que assistim en què se us demana alguna cosa, de culpar a tots els 
partits de l’oposició de no aprovar uns pressupostos que ni heu presentat. (Remor de 
veus i rialles.) O sigui, jo això, honestament, eh?, no ho havia vist enlloc.

Perquè jo vaig participar en la reunió de pressupostos, i vam parlar d’escoles 
bressol amb el seu grup parlamentari i amb el seu conseller, amb la gent del seu de-
partament. I el finançament de les escoles bressol que proposàveu no era suficient, ja 
no per compensar els ajuntaments als que els seguiu devent diners: no era suficient 
per a sostenir un sistema d’escoles bressol en aquest país que garantís que els nens 
i nenes de zero a tres anys poguessin tenir un espai on aprendre i que les famílies 
poguessin conciliar la seva vida amb les seves responsabilitats laborals i familiars.

I era evident; era evident amb la seva oferta de pressupostos i és evident avui, 
que encara estem esperant que la presentin al Parlament per discutir-la entre tots i 
totes. Però, home, una mica de serietat. Perquè abans hi havia la disposició aquesta, 
que un havia de posar que sí, «que aquesta partida comenci a computar a partir de 
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l’any que ve en els pressupostos i el Govern reservi la partida...» Ara ja ni això; com 
que no presenteu pressupostos... Però és que a més la culpa és de tots els altres. I jo 
crec que quan un és govern té la responsabilitat, com a mínim –com a mínim–, de 
presentar uns pressupostos i discutir-los en un parlament i d’assumir la seva respon-
sabilitat quan no els pot aprovar.

I res més. Nosaltres compartim l’esperit d’aquesta moció. És veritat que hi ha 
canvis a la diputació, però tampoc volem obrir un meló que generi encara més mal-
estar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. En nom del grup parlamentari... (algú diu: «De la 
CUP»), de la CUP, senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president...

El president

Sense guió no soc res, i... (Rialles.)

Carles Riera Albert

D’acord. Doncs bé, a propòsit d’una proposta de resolució anterior, ja hem tin-
gut ocasió de fer esment de la proppassada crisi econòmica i de la resposta que 
va haver-hi des de les institucions, també de la Generalitat, per fer front a aquesta 
crisi. I recordarem que el Govern dels millors, el Govern d’Artur Mas, va ser dels 
primers –dels primers– a expressar públicament i a aplicar des de les polítiques pú-
bliques del seu Govern les mesures de l’escola neoliberal com a resposta a aquella 
crisi. I, a més, d’això se’n va voler fer bandera i política comunicativa. És a dir, el 
senyor Mas va voler mostrar a Europa que era un alumne capdavanter en l’aplicació 
d’aquelles mesures, i va voler demostrar a l’Estat espanyol, davant del senyor Rajoy, 
que Catalunya era una comunitat exemplar en aquest sentit. Ho recordaran si poden 
resseguir les notícies de l’època. Se’n va fer bandera, eh?, d’aquell model de respos-
ta a la crisi.

Això va comportar tocar el que no es pot tocar: la sanitat, l’educació, etcètera; 
i tocar el que no es pot tocar, que és l’educació de zero a tres anys, que és un espai 
educatiu fonamental, no només des del punt de vista escolar, sinó des del punt de 
vista de les seves conseqüències socials per a les famílies, que, en cas contrari, com 
va ser el cas, veuen greument afectada la seva possibilitat de conciliació de les tas-
ques de cura a la família amb la dedicació al món del treball.

I amb el que ara ens trobem, amb el que ara ens trobem és amb la conseqüència 
d’aquelles decisions equivocades. I és una conseqüència dramàtica, perquè estem 
parlant d’un problema d’una magnitud certament enorme, no? Però la magnitud del 
problema el que no pot és justificar que precisament per aquesta magnitud no li do-
nem resposta en temps i en forma.

Per tant, nosaltres hem de votar favorablement aquesta proposta de resolució, 
perquè efectivament cal que les institucions públiques –també la Generalitat– as-
sumeixin que l’educació de zero a tres anys ha de formar part del sistema educatiu 
universal, públic i gratuït per a tots els alumnes i per a totes les alumnes del nostre 
país, i fer-ho com més aviat millor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el senyor Daniel Serrano.
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Daniel Serrano Coronado

Gracias. Señor Riera, su relato tiene un problema: que no es cierto. Que no es 
cierto porque da la sensación, por lo que usted dice, que la Generalitat de Catalunya 
solamente tuvo la posibilidad de recortar por ahí, y lamentablemente no fue así. Es 
decir, había otros ámbitos de la vida pública de la Generalitat de Catalunya donde 
se podían hacer ajustes, porque mientras los ayuntamientos tenían que sufragar con 
sus fondos públicos este tipo de cuestiones, como son las guarderías, el presupuesto 
de la televisión pública catalana era el que era, y las delegaciones en el exterior no 
solamente se mantenían, sino que se incrementaban. Es decir, no había para lo que 
interesaba, o, mejor dicho, había para lo que interesaba, y para lo que no interesaba 
se metía la tijera.

¿Y cuál es el problema? Que los ayuntamientos tuvieron que sufragar con sus fon-
dos públicos, algunos de los cuales muy reducidos en época de escasez y de crisis eco-
nómica, tuvieron que hacer frente a responsabilidades de la Generalitat de Catalunya. 
Y esa es una cuestión..., no es que el conseller de turno lo reconozca: es que hay una 
sentencia judicial, y ustedes tienen la obligación de pagar. ¿Pero qué es esto de un 
calendario? ¡Si hay una sentencia judicial firme! Por cierto, firme a pesar de uste-
des, porque el Gobierno intentó recurrirla en casación. Si fuera por el Govern de la 
Generalitat, esa sentencia aún no sería firme y aún se estarían discutiendo conceptos 
que no son discutibles y es que no hay razón de ser. Es que ustedes tienen la obliga-
ción de devolver a los ayuntamientos la parte que han puesto ellos para ayudarles a 
ustedes en un momento en el que hacen los ajustes donde no tenían que hacerlos. 
Y ahora parece que ustedes les hacen un favor... «No, nosotros les reconocemos 1.300, 
incluso 1.800...» ¿Qué más da? ¡Si no pagan! ¡Como si llegan a 2.300!

Hombre, seamos serios: hay una sentencia judicial firme y ustedes tienen la obli-
gación, el Gobierno en este caso y los partidos que lo apoyan, de establecer un calen-
dario serio de pago, creíble, y reflejarlo en los presupuestos, y traerlos al Parlamento 
para que se discutan. La discusión es si los van a traer, porque su problema es que 
se puede evidenciar su falta de mayoría parlamentaria. Porque ahora, sí, van salien-
do las PRs..., da igual, si el Gobierno no hace caso de las mismas, ¿qué más da, las 
PR? Pero visualizar en el Pleno del Parlament de Catalunya que el Gobierno no tiene 
mayoría para gobernar, pues les puede generar a ustedes, a los socios de gobierno, 
problemas inconfesables.

Traigan los presupuestos, hablemos de presupuestos, hablemos de partidas, ha-
blemos de prioridades. Pero, oiga, no culpen continuamente a la oposición de que 
traemos cosas y de que ustedes no las hacen porque no hay presupuestos, porque real-
mente es que no es serio –es que no es serio–, es que dificulta mucho la labor de la 
oposición. Oiga, traigan los presupuestos a la cámara, y después discutiremos. Y lue-
go, si realmente se visualiza que ustedes no tienen mayoría para gobernar, pues ya 
saben lo que tienen que hacer: pulsar el botón y convocar elecciones.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. Senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé, la veritat és que és una mica escandalós. O sigui, podem parlar de les dipu-
tacions quan vulguin, però jo crec que, per insistir-hi més, és una competència ex-
clusiva del Govern de la Generalitat. Les diputacions de Barcelona i del conjunt 
del territori van fer..., a un crit de SOS de molts ajuntaments, van posar a disposi-
ció una partida. Però, hi insisteixo, és una competència exclusiva del Govern de la 
Generalitat. 

I vull saber, m’agradaria saber quin és el compromís del Govern de la Generalitat. 
Perquè el senyor Bargalló va començar dient que recuperaria aquesta corresponsabi-
litat a l’inici del proper curs. Ara ja diu que al proper curs no, perquè no hi ha pres-
supostos. L’única proposta –i no és seriosa– que va haver-hi és una de 20 milions 
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d’euros. I vull recordar: el Govern d’entesa pagava 1.800 euros per plaça i any. La 
sentència reconeix una obligació de pagament de 1.300 euros per plaça i any. Vostès 
proposaven, amb aquests 20 milions d’euros, quatre cents euros per plaça i any. O si-
gui, no és que només no en tenen ni per recuperar la corresponsabilitat: és que no hi 
havia ni un duro per recuperar i retornar el deute pendent als ajuntaments.

Comissió mixta, em sembla molt bé; debatin on vulguin: amb els grups par-
lamentaris, amb els ajuntaments de manera bilateral, a la comissió mixta... Però 
presentin una proposta creïble. No em diguin: «Aquest any hi hauran 20 milions 
d’euros i d’aquí deu anys, doncs, els que vinguin faran tots els que toquin.» Home, 
això quin govern...? És que on s’és vist? Jo crec que hi ha aquí una inacció que 
aquest país ja no aguanta més.

I sembla que els municipis, doncs, estiguessin..., en fi, nosaltres tenim una res-
tricció pressupostària, el Govern de la Generalitat, i en canvi els ajuntaments lliguen 
els gossos amb llonganisses. Van tenir anys molt difícils, amb unes restriccions 
pressupostàries molt importants, i malgrat tot van assumir aquest servei públic, amb 
tot el que suposava. Clar, ara sembla que a ells els anava molt bé.

Jo crec que..., si us plau, deixin d’assistir, com deia, impassibles al deteriorament 
d’aquest país, que convoquin eleccions si no poden fer res sense pressupostos, o pre-
sentin-los d’una vegada.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ens hauria de dir el posicionament sobre les esmenes. (Esther 
Niubó Cidoncha intervé sense fer ús del micròfon.) Perdó? (Pausa.) Gràcies.

(Bernat Solé i Barril demana per parlar. El president intervé sense fer ús del mi-
cròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers mots.) ...segons, però 
que siguin contradiccions, si us plau. No obrim un debat, ara; no és un debat sobre 
les esmenes.

Bernat Solé i Barril

L’article 162 de la LEC concreta les modalitats de corresponsabilització entre 
l’Administració educativa de la Generalitat i les administracions locals i determina 
que els ens locals i Administració de la Generalitat col·laboren en l’àmbit educatiu.

El president

Moltes gràcies. (Esther Niubó Cidoncha demana per parlar.) Contesta la contra-
dicció?

Esther Niubó Cidoncha

No. Amb relació a aquest article, que marcava «a terços», efectivament, «a ter-
ços». Per tant, 1.800 euros cadascú: Govern de la Generalitat, ajuntaments...

El president

Crec que la contradicció, l’aclariment, ha quedat clar. Molt bé. (Remor de veus.) 
Si us plau, no obrim debats –o fem una interpel·lació, eh?, al Ple– i fem aquest de-
bat. Moltes gràcies.

Passaríem, he entès, a votar..., votació separada: punts 1 i 2, junts; punt 3, sepa-
rat. És així? (Pausa.)

Doncs passem a votar els punts 1 i 2 d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Aquests primers dos punts de la proposta de resolució han estat aprovats per la 

totalitat, unanimitat de les diputades i diputats presents.
Passem a la votació del punt 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
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Aquest punt tercer de la proposta de resolució també ha estat aprovat per 11 
vots a favor, corresponents al Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i 
subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Constituent i Partit Popular de Catalunya, 
i 10 abstencions, corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 
Parlamentari Republicà.

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

Passem al punt 7 de l’ordre del dia original, que és la Proposta de resolució sobre 
les necessitats educatives a Lloret de Mar, presentada per tres grups parlamentaris  
i dos subgrups parlamentaris.

Abans d’entrar a la presentació, voldríem donar la benvinguda al regidor de 
l’Ajuntament de Lloret, el senyor Francisco Javier Pastor Núñez. Benvingut a la 
Comissió d’Educació. Aquesta és casa seva; quan vulgui, ja sap que estem a la seva 
disposició.

Passaríem, doncs, a la presentació d’aquesta proposta de resolució. Saben els 
grups que vam arribar a l’acord, en l’inici d’aquesta legislatura, que faríem cinc mi-
nuts per grup parlamentari en el moment de presentar les propostes de resolució, dos 
i mig en les rèpliques i defenses d’esmenes... Només que en siguin conscients: tots 
tenen cinc minuts, excepte els subgrups parlamentaris, de dos minuts i mig, però 
saben vostès administrar-se el temps. Administrin-se’l.

Senyor Amelló, en primer lloc vostè, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Bueno, como bien se ha dicho, esto es una propuesta 
conjunta, presentada por varios grupos parlamentarios. Pero yo creo que en algo to-
dos los grupos estamos de acuerdo, y es que –o así lo quiero pensar– queremos todos 
una educación de calidad. Y eso implica una buena planificación escolar. Sin una 
buena planificación, consideramos que no puede haber una educación de calidad.

La falta de planificación, a lo que se le añaden las promesas incumplidas, hace 
que las AMPAs de Lloret de Mar y la comunidad educativa se muestren preocupa-
das por la situación educativa que nos encontramos en la actualidad en Lloret; una 
situación educativa que está lejos de ser la situación óptima y de reunir las caracte-
rísticas de una educación de calidad, o por lo menos una educación de calidad tal 
como nosotros la entendemos actualmente. Lloret sufre una falta de planificación 
en las actuaciones, una falta de inversión, una falta de mantenimiento y una falta de 
dotación de personal, quejas que en diversas ocasiones ya ha expresado la comuni-
dad educativa de ese municipio.

A todo esto, hay que sumar que Lloret tiene unas características socioeconómi-
cas particulares –es un municipio turístico–, que le hacen tener, por ejemplo, un alto 
índice histórico de matrícula viva. Toda esta situación ha provocado la saturación 
de los centros escolares, que en algunos casos sus ratios, pues, llegan a superar los 
veintiocho alumnos por aula, o que los centros no tengan suficientes recursos para 
atender a los alumnos que llegan a medio curso, sin olvidar que la solución aportada 
en algunos momentos ha sido los bonys, que no han sido jamás una solución peda-
gógica deseable. 

Por otra parte, ante la falta de plazas, la comunidad educativa y el ayuntamiento 
ya solicitaron la construcción de un institut escola, un compromiso que adquirió el 
conseller Josep Bargalló en 2018. Y sobre su necesidad hay un amplio consenso en 
el municipio, considerando también que el anuncio de un nuevo instituto es insufi-
ciente, pues no resuelve las faltas de plazas en infantil y primaria.
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Otro problema que se debe afrontar es la situación de la Escola Pere Torrent, que 
tiene alumnos de orígenes muy diversos, muchas familias con pocos recursos económi-
cos y una falta de personal para gestionar, pues, toda esta diversidad. Es imprescindible 
declarar este centro de máxima complejidad e implementar, pues, todas las medidas  
que comporta esta declaración, porque así solamente, aceptando todas estas medidas que  
estamos proponiendo, ¿eh?, podemos tener una educación de calidad.

Por eso hemos propuesto, junto al resto de grupos proponentes, la construcción 
de este nou institut escola, que la Escola Pere Torrent de Lloret de Mar sea centro de  
máxima complejidad, y también realizar un estudio de las deficiencias en inversio-
nes, mantenimiento y dotaciones, y también reducir las ratios a veinte alumnos por 
aula.

Espero que hoy todos los grupos, aparte de los proponentes, pues, apoyen esta 
resolución, porque creo que todos, como bien decía al principio, lo que buscamos es 
precisamente una educación de calidad.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. En primer lloc, doncs saludar i donar la benvinguda al regidor d’Edu-
cació de Lloret de Mar, el senyor Francisco Pastor, que ens acompanya, que és una 
mica el motiu pel qual avui tenim aquesta resolució, després d’una visita a què em 
van convidar.

I jo crec que ho ha explicat molt bé el diputat Amelló, però insistir en alguns te-
mes. Jo crec que és un municipi, doncs, que compta amb un índex molt alt de matri-
cula viva durant el curs escolar i que, a més a més, en el darrer curs ha superat fins 
i tot els 260 alumnes/any, degut a la temporalitat laboral, que és molt característica 
d’un municipi sobretot caracteritzat pel turisme, amb un cens escolar molt creixent, 
i tenint en compte que és el segon municipi amb renda per capita més baixa de tota 
Catalunya. I això, juntament amb la falta de planificació educativa, el dèficit d’inver-
sions, les greus mancances també en el manteniment dels centres educatius, i sumat 
a la falta de personal, tant docent com no docent, doncs ha provocat una saturació 
molt generalitzada en els centres escolars, ràtios de vint-i-vuit alumnes per amunt, 
la qual cosa dificulta i afecta molt la qualitat de l’atenció educativa, i també la inclu-
sió dels nouvinguts sense que es desacceleri l’aprenentatge per a la resta d’alumnes.

I, per tant, doncs, la comunitat educativa de Lloret va fomentar, amb una rei-
vindicació que també encapçalava el mateix ajuntament, sol·licitar al Departament 
d’Educació que es construís un nou institut escola. És un municipi que està molt a 
prop de Blanes però que en canvi està molt per sota del nombre de places escolars 
que tenen poblacions, doncs, molt similars de la mateixa província. I la construcció 
d’aquest centre havia de garantir que es poguessin treure els bolets, que també di-
ficulten el funcionament de molts centres, que han quedat de manera permanent en 
moltes escoles, i això ha provocat, doncs, aquesta massificació de tots els centres de 
Lloret de Mar.

En efecte, en un primer moment, després d’una reunió amb la Taula Mixta d’En-
senyament es va acordar que per al proper curs, el curs que començaria, doncs, 
s’havia de fer amb un nou codi de centre d’institut escola, i això permetria també 
alleugerir l’oferta en primària i també en secundària, però finalment el Departament 
d’Educació va dir que per problemes econòmics no ho podria fer i que tampoc po-
dria declarar l’Escola... –perdó, m’he perdut (l’oradora riu)–, l’Escola Pere Torrent 
com a centre de màxima complexitat, com demanava també la comunitat educativa.

I, per tant, nosaltres el que demanem és que es reconverteixi, que aquest nou 
institut que han anunciat realment pugui ser un institut escola, per tal d’alleugerir 
també la situació en les escoles de primària; que l’Escola Pere Torrent, de Lloret, 
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doncs, sigui considerada de màxima complexitat, amb totes les mesures que això 
vol dir; que es faci aquest estudi detallat per detectar i solucionar les mancances en 
inversions, en manteniment i dotacions de personal, i que es puguin reduir les ràtios, 
tenint en compte que, com dèiem, la matrícula viva..., s’acaben incrementant molt el 
nombre d’alumnes nouvinguts, i si volem lluitar contra la segregació és important 
que treballem per una escolarització equilibrada.

Dir finalment només que aquest mateix text va ser aprovat i va ser votat pel con-
junt de partits polítics a l’Ajuntament de Lloret i que, per tant, ens agradaria que 
avui també passés.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, molt breu. Per anunciar el nostre vot favorable.

El president

Moltes gràcies. Senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Breument, vostès saben sobradament que els municipis al 
nostre país que presenten unes rendes familiars mitjanes més baixes són precisa-
ment i paradoxalment els municipis turístics de la costa, i en aquest sentit Lloret de 
Mar no n’és una excepció. És a dir, aquest model d’extractivisme turístic a escala 
massiva que la majoria de grups d’aquest Parlament defensen i proposen té com a 
conseqüència que la generació de riquesa no només destrueix el territori, sinó que 
precaritza el treball i la vida de les classes populars i deixa l’enriquiment que genera 
en molt poques mans, en l’economia especulativa. Aquest és el model que la ma-
joria de partits d’aquesta cambra estan defensant, i les conseqüències sobre Lloret 
de Mar no en són una excepció. I precisament Lloret és un dels municipis que acu-
mulen alguns dels avantatges que pot generar l’economia turística i molt dels seus 
inconvenients, sobretot per les classes populars, per la classe treballadora de Lloret.

En aquest sentit, nosaltres pensem que és bo i just que les polítiques públiques 
reverteixin aquestes desigualtats i aquests desequilibris i generin una inversió pú-
blica en recursos i en serveis, com a mínim, proporcional a la riquesa que es genera 
en el territori, de manera que aquesta plusvàlua que la classe treballadora de Lloret 
veu manllevada en aquest mercat precari i extractivista del turisme li sigui com a 
mínim en part retornada, a través de les polítiques públiques predistributives i re-
distributives. I un bon exemple d’això és que aquest municipi pugui gaudir d’uns 
centres d’ensenyament públic de qualitat, gratuïts, de referència i suficients, perquè 
les classes populars, que són aquelles que van majoritàriament a l’escola pública, en 
puguin gaudir.

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres ens afegim, òbviament, a aquesta 
proposta de resolució, de la qual també som promotores, i òbviament hi votarem a 
favor.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Per dir «vot favorable».
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El president

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, en primer lloc en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Segurament que coincidiríem... o coincidim –no «coincidirí-
em» de forma condicional, sinó afirmativa– en el diagnòstic de la situació de Lloret 
i la situació en concret escolar de Lloret, amb la seva problemàtica. No coincidim 
de ple en la manera de resoldre aquesta situació, a través d’aquests quatre punts, que 
diem ja per endavant que votarem..., en el primer i en el segon cas ens abstindrem, 
en el tercer hi votarem a favor i en el quart hi votarem en contra. En tot cas, expli-
car, ja que no s’han admès les nostres esmenes, doncs, la posició de vot en cada un 
dels punts.

En el primer i el segon punt, en el qual es demana, doncs, aquesta creació de 
l’institut escola, hi estem a favor, no amb la proposta en concret de la creació nova i, 
a més a més, a través d’algunes instal·lacions que ja existeixen i que considerem que 
seria més inconvenient en unes altres instal·lacions. A la vegada, lligat amb aquest 
punt de la creació d’aquest institut escola nou, tal com suposa el primer punt, va lli-
gada també la declaració de centre de màxima complexitat, al centre que existeix, 
que considerem que això hauria de tenir en compte aquesta creació del nou institut 
escola, amb la qual cosa s’hauria de no etiquetar un centre abans de buscar una so-
lució més general.

En el tercer cas, en el tercer punt, el de l’estudi detallat per detectar i solucio-
nar..., com deia, com que en el diagnòstic coincidim i veiem necessari i imprescin-
dible, doncs, buscar-hi solució, hi votarem a favor.

I en el quart hi votarem en contra, perquè modificar ràtios ad hoc per a situacions 
concretes no és competència nostra, sinó que se n’escapa, i estaria, diguéssim, per 
sobre les nostres competències com a comissió d’educació modificar concretament 
les ràtios d’un centre en concret.

I aquesta seria la nostra posició en cadascun...

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. En nom del Grup Parlamentari Republicà, senyor 
Jordi Albert.

Jordi Albert Caballero

Bé; gràcies, president. Sobre aquesta proposta de resolució, la problemàtica la 
compartim, però també hem de posar dades i xifres damunt de la taula. En el darrer 
curs, el nombre d’altes i baixes respecte a la matrícula viva al municipi de Lloret de 
Mar va ser de 131 altes i 103 baixes, i això vol dir un diferencial de més 28. Amb 
tot, a més, hem d’incorporar un element que per molt que alguns grups de l’oposi-
ció considerin que és un bonus, i un bonus track fins i tot, però és cert: és l’evolució 
demogràfica del municipi. L’evolució demogràfica del municipi marca que el 2008 
hi van haver 435 naixements, el 2015 hi van haver 294 naixements, el 16, 341, però 
el 17, 300. I això què vol dir? Que hi ha una estabilització en el nombre de naixe-
ments al municipi. En canvi, sí que hi ha un increment potencial de la demanda en 
l’educació secundària. Això implica que, davant d’aquesta planificació –que és una 
de les paraules que ha sortit més al llarg de la comissió d’avui–, aquesta planificació 
recomani que es subjectivi i es posi la mirada respecte a les demandes i les necessi-
tats que ens trobarem en els propers anys a Lloret de Mar en l’educació secundària.

Amb tot, al primer punt, estem d’acord amb la necessitat..., i de fet enguany hi hau-
rà l’Institut Sant Quirze amb dues línies, que comença a caminar; però en el primer 
punt estem d’acord amb les necessitats de cobrir un institut escola, es va fer un anun-
ci, es va arribar a acords amb el departament, però alhora –alhora– estem buscant 
solucions per poder donar compliment a aquests acords. No és el mateix –i, és cert, 
sembla el comodín del público, jo diré que és el comodín del Parlamento, eh?–, no 
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és el mateix trobar aquestes solucions en un marc d’estabilitat pressupostària que no  
pas amb el marc que tenim actualment, amb pressupostos prorrogats. Per tant, hem 
de buscar solucions, si no tenim uns pressupostos, i aquestes solucions passen, sí o 
sí, per un acord amb el municipi i un acord amb l’ajuntament. I, per tant, doncs, hi 
ha una proposta damunt de la taula; aquesta proposta no és la que es proposa per 
part d’aquesta proposta de resolució en aquest primer punt.

Al segon punt, estem pendents de la comissió tècnica que ha d’avaluar els graus 
i les classificacions...

El president

Hauria d’anar acabant, senyor Albert.

Jordi Albert Caballero

...de cada un dels centres –vaig finalitzant, president– educatius del municipi de 
Lloret de Mar. Per tant, quan hi hagi aquesta reunió de la comissió, quan hi hagi el 
mapa ben definit de totes les places i de tots els centres educatius a Lloret de Mar, 
es podrà també determinar quina és la seva complexitat.

I ja per últim, en el quart punt, és lògic, no podem aprovar amb una proposta de 
resolució la reducció d’una ràtio a vint alumnes. Aquest és un tema –i ho sap molt 
bé el company Carles Riera, de la CUP– que és de debat profund –profund. Per tant, 
no podem donar suport a aprovar una reducció de ràtios a vint en una PR d’una co-
missió d’educació.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se respecte a les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Amelló, 
si la vol prendre.

Héctor Amelló Montiu

Bueno, no se aceptan las enmiendas.

El president

No s’admeten. Algun grup vol intervenir? (Pausa.) No? D’acord.
Doncs passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució. Suposo que hi han 

votacions separades, senyor Forné...

Josep Maria Forné i Febrer

Sí, en tot cas, la primera i la segona podrien votar-se conjuntament...

El president

Sí.

Josep Maria Forné i Febrer

...la tercera i la quarta, separadament. O sigui, tres votacions, faríem.

El president

Perfecte.
Passem, doncs, a la votació del primer i segon punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquests primers dos punts, punts 1 i 2, de la proposta de resolució han estat 

aprovats per 11 vots a favor, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, 
Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i subgrups parlamenta-
ris de CUP i Partit Popular de Catalunya, i 10 abstencions, corresponents al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Votem el tercer punt de la proposta de resolució.
Vots a favor? (Veus de fons.) El tercer punt.
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Aquest punt ha estat aprovat per la unanimitat de les diputades i diputats presents.
I passaríem a la votació del quart punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest quart punt ha estat aprovat per 11 vots a favor, corresponents als grups par-

lamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Constituent i Partit Popular de Catalunya, 
i 10 vots en contra, corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 
Parlamentari Republicà.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides

250-00765/12

Passem al vuitè i darrer punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació de 
la Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides, proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té 
la paraula, per exposar-la i defensar la proposta, la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Decía antes mi compañero, el señor Amelló, que cree que todos quere-
mos una educación de calidad. Pero yo, señor Amelló, tengo dudas, ¿no? Justamente 
esta propuesta de resolución es sobre el objetivo 4 de Naciones Unidas, de los obje-
tivos de desarrollo sostenible, sobre una educación de calidad y de aprendizaje per-
manente. Dentro de lo que es este gran objetivo, durante una serie de años todos los 
estados –y también, dentro de los estados, aquellos que son descentralizados, como 
España, también las administraciones que tienen competencias– están comprome-
tidos para alcanzar también cada uno de estos diecisiete objetivos y, por lo tanto, 
también el objetivo número 4.

Para alcanzar este objetivo 4, educación de calidad y aprendizaje permanente, 
hay una serie de indicadores y de metas a alcanzar para poder decir que finalmen-
te, en 2030, se ha conseguido con éxito, se ha culminado con éxito este objetivo. 
Dentro de estos indicadores, uno de ellos es fomentar el aprendizaje en las lenguas 
maternas, en las primeras etapas de aprendizaje, el uso de las lenguas maternas, por-
que así es mucho más fácil aprender, ¿no? Estos indicadores estratégicos también 
están en el plan de acción de la UNESCO, que considera que las lenguas maternas 
hay que fomentarlas para ayudar, para contribuir, para facilitar el aprendizaje, sobre 
todo en las primeras etapas.

Lo que estamos pidiendo en esta resolución justamente es que el Gobierno de la 
Generalitat emita un informe en donde explique cómo se está cumpliendo con este 
indicador, dentro del objetivo de educación, del compromiso de fomentar el uso de 
lenguas maternas en sociedades plurilingües. La sociedad catalana es una sociedad 
plurilingüe; no lo es en materia educativa, que es monolingüe. Y lo sabemos no solo 
porque hay informes y no solo porque se incumplen las sentencias de los tribunales, 
sino porque además este grupo estuvo todas las Navidades analizando los proyectos 
lingüísticos, y vimos cómo, efectivamente, el sistema educativo catalán es un sis-
tema monolingüe. Y lo que están aconsejando tanto la UNESCO como Naciones 
Unidas es que en sociedades plurilingües, como la catalana, no solo porque el 55 por  
ciento hable lengua española, sino porque también hay otras lenguas, se fomente, 
sobre todo en las primeras etapas de aprendizaje, el uso de las lenguas maternas.

Lo que estamos pidiendo, pues, es un informe en donde el Govern nos diga cómo 
está implementando el uso de esas lenguas maternas para culminar con éxito el ob-
jetivo 4 de educación de calidad en 2030.
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El president

Perfecte. Moltes gràcies, senyora Beltrán. Per defensar les esmenes presentades 
en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats, hi ha un punt positiu en aquesta pro-
posta de resolució, que ens ha fet rellegir l’agenda de la UNESCO i, per tant, els 
objectius a assolir, i només per això ja val la pena aprofundir-hi. Jo ho he fet amb de-
teniment, i m’agradaria que un dia poguéssim fer un debat sobre el conjunt d’aquest 
objectiu que apunta a l’educació de qualitat, perquè tinc la sensació que segregar 
elements per separat no ajuda a tenir la visió de conjunt. 

En tot cas, en el tema que es planteja de les llengües maternes, en la societat 
catalana d’ara això és complicat, perquè tenim alumnes que parlen..., jo no tinc la 
xifra ara, a casa, però igual són més de dues-centes llengües maternes. I, per tant, 
ja no és la societat de fa vint o trenta anys, on en tot cas podia haver-hi el català i el 
castellà, sinó que és absolutament complex. Realment, no sé com això es pot gestio-
nar i on ens pot donar anar a parar, aquesta qüestió. Jo crec que en l’estadi que es-
tem, d’aquestes societats multiculturals, multilingüístiques, en evolució permanent, 
el plantejament ha de ser, per superació d’aquest esquema, un altre, no?

En tot cas, jo, com que no ho veig clar i no sé com fer aquest lligam entre l’aposta 
per l’educació de qualitat, el tractament de centenars de llengües maternes i la rea-
litat lingüística que tenim amb el marc en el que ens movem, potser per incapacitat 
de comprensió lectora i de ser hàbil a relacionar-ho, optem per votar-hi en contra, 
nosaltres.

El president

Gràcies, senyor Font. En nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Bernat 
Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Senyora Beltrán, m’agradaria que em facilités la 
seva Agenda 2030, perquè no és la mateixa que la meva. Jo he fet una lectura de 
l’objectiu 4 de l’Agenda 2030, i en cap moment parla de llengües maternes. I vostè 
aquí està fent una proposta d’una resolució en la qual barreja una sèrie d’indicadors 
genèrics per a obtenir uns objectius a nivell no només d’educació, sinó en altres àm-
bits i en altres drets, que no tenen res a veure amb el que vostè planteja en aquesta 
proposta de resolució.

El que diu la UNESCO en aquesta Agenda 2030 és que, en aquells territoris on 
hi hagi llengües minoritàries –que no és el cas–, per a preservar aquestes llengües 
minoritàries s’aconsella el foment de l’ús de la llengua materna, que no és el cas 
–que no és el cas. Precisament el que diu l’objectiu número 4 de la UNESCO..., diu 
que «cal garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportu-
nitats d’aprenentatge permanent a tots, una educació primària i secundària gratuïta, 
equitativa i de qualitat». I també ens parla de molts altres drets –ho pot comprovar 
aquí, que tinc el document aquí al davant. I de fet el Govern de la Generalitat ja 
està compromès amb l’assoliment d’aquest objectiu. De fet, l’article número 2 de la 
Llei d’educació de Catalunya diu: «universalitat i equitat, com a garantia d’igualtat 
d’oportunitats i integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de 
tots els centres». I no només diu això la LEC, sinó que la LEC el que preveu és un 
sistema lingüístic, com el que té el sistema educatiu del nostre país, un model lin-
güístic d’èxit; un model lingüístic d’èxit que el que fa és no només preservar i fo-
mentar les dues llengües que a vostès els obsessionen, sinó totes aquelles llengües 
que arriben al país i totes aquelles llengües que s’acaben parlant a dins de l’aula.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquest punt.
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El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc la senyora Niubó, del Grup Parlamentari Socialistes.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, molt breument. A nosaltres també ens hagués agradat, doncs, que, 
posats a parlar d’aquest objectiu 4 de l’Agenda 2030, haguessin incorporat el con-
junt dels objectius, que són molts i molt interessants, no?, aquesta idea de garantir 
aquesta educació inclusiva, equitativa, promoure les oportunitats d’aprenentatge al 
llarg de tota la vida...

Per tant, entenem que això és una mica més restrictiu, però, malgrat tot, doncs, 
hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Nosaltres hi votarem en contra. I a més és que crec que hi ha alguna cosa que..., 
hi ha un marc conceptual que no compartim, entre el que vosaltres heu llegit a l’in-
forme i el que hem llegit nosaltres.

Perquè per nosaltres l’informe parteix i de fet es basa en un article i en un estudi 
de les mateixes Nacions Unides que es diu «Si no entiendes, ¿cómo puedes apren-
der?», on, òbviament, no surt Catalunya, ni surt el País Basc, ni surt Espanya en el 
seu conjunt, ni surt, que recordi de memòria, cap país europeu. Perquè és un infor-
me que fa referència a les minories ètniques, lingüístiques i nacionals dels països 
postcolonials –en surten diferents exemples: a Àfrica, al Pacífic, a Àsia, etcètera–, 
que tenen estructures socials ètniques molt diverses però que tenen un sistema edu-
catiu postcolonial, en què es fa l’educació en francès, o es fa l’educació en anglès, o 
es fa l’educació en idiomes colonials.

De fet, la primera recomanació que fa aquest estudi en el que es basa l’objectiu 
aquest és que l’educació sigui en un idioma que s’entengui per la gent. Perquè el 
francès no és propi de moltes minories culturals i ètniques de poblacions postcolo-
nialment franceses, i no només això, sinó que no és d’ús comú. No passa el mateix 
amb el castellà, no passa el mateix amb el català, no passa el mateix amb l’aranès, 
etcètera. I el que vol dir aquest informe, bàsicament, és que les llengües de les mino-
ries ètniques, religioses i polítiques en països postcolonials han de poder vertebrar 
el sistema educatiu d’aquestes regions.

I jo crec que arribar d’aquest estudi que es desprèn de la Declaració de les 
Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes i la Declaració de les Nacions 
Unides sobre les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses o culturals 
a on arribeu vosaltres..., hi ha un punt on, no només crec que s’inverteix, diguem-ne, 
la posició institucional de les diferents llengües a Catalunya, sinó que crec que és 
un punt una mica absurd, ja, de debat. Perquè no crec, ni en un sentit ni en l’altre, 
que es pugui parlar de la realitat lingüística i cultural i política de Catalunya com 
un sistema postcolonial. Jo ho sento molt, però crec que és... És a dir, crec que no 
té cap sentit.

I nosaltres hi votarem en contra, òbviament, perquè a més creiem que desvir-
tua..., no és que desvirtuï el debat lingüístic a Catalunya: és que pixa fora de test, 
quinze pobles. I crec que no es pot abordar un debat...

El president

Senyor...

Lucas Silvano Ferro Solé

...seriós sobre les llengües en base a anàlisis postcolonials.
Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Senyor Riera, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, per un cantó, em sumo a l’anàlisi dels arguments, em 
sembla que molt escaients, del diputat de Catalunya en Comú Podem. I després, molt 
breument, afegir alguna consideració complementària.

Estem parlant de política lingüística. Mirin, nosaltres al que aspirem és a que la 
llengua catalana al nostre país gaudeixi exactament, com a mínim, de la mateixa sa-
lut de la que gaudeixen el francès a França o el castellà a l’Estat espanyol; ni més ni 
menys: la mateixa salut. I que gaudeixi també de les mateixes polítiques públiques 
al seu favor de les que gaudeix el francès a França o el castellà a l’Estat espanyol; 
ni més ni menys. I també defensem l’objectiu polític, crec que legítim, de que el ca-
talà pugui esdevenir una llengua comuna d’ús social entre les diferents comunitats 
lingüístiques que, democràticament, habiten i han d’habitar en el nostre territori i en 
la nostra comunitat.

I tot això, òbviament, posant en valor, reconeixent, respectant totes les llengües 
maternes que conviuen i que han de conviure democràticament en el nostre país, com 
és propi i ha de ser propi d’una societat, d’un país multicultural i multilingüe, com és 
el nostre, i que a més ha de posar en valor i ha de reivindicar el valor positiu d’aquest 
multiculturalisme i d’aquest multilingüisme.

I això, òbviament, s’ha de fer des de totes les institucions de les polítiques públi-
ques, també des de l’escola, fomentar aquests objectius, fent de la llengua, de l’ús de 
les llengües a l’escola una eina de cohesió, d’igualtat i d’inclusió en la nostra comu-
nitat, des de tots aquests valors i principis i plantejaments polítics, crec que absolu-
tament legítims, que els hem plantejat.

Des d’aquí, òbviament, i també pels arguments que el diputat que m’ha precedit 
en la paraula ha utilitzat, hem de votar que no a la seva proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyor Serrano, en nom del Subgrup Parlamentari 
Popular.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. La verdad es que el debate sobre la lengua materna es intere-
sante, y la verdad es que podría dar lugar a muchísimas lecturas e interpretaciones; 
pero es que la moción simplemente pide lo que pide: es presentar un informe. Es 
que ya no es que ustedes no quieran presentar ni presupuestos: es que ni siquiera un 
informe para ver lo que hacen ustedes para preservar las lenguas maternas, como si 
hubiera algún tipo de temor en reflejar por escrito lo que hacen ustedes para preser-
var la lengua materna. Si es que la moción va de lo que va. Ni siquiera se está cues-
tionando –que yo lo cuestiono– la política lingüística de las lenguas maternas en 
Cataluña. Pero la moción dice lo que dice: es que presenten ustedes, el Gobierno, el 
departamento, un informe sobre lo que hacen para preservar las lenguas maternas. 
Pero es que ustedes ya se niegan incluso a presentar informes.

No entiendo, entonces, qué sentido tiene este Gobierno. Ya, si lo numérico no 
cuenta porque no hay mayoría, y ya ni siquiera lo básico, que es que nos expliquen 
por escrito lo que hace el departamento en materia de lenguas maternas, sincera-
mente, no sé para qué están ustedes.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. Per posicionar-se respecte a les esmenes presen-
tades, la diputada proposant, senyora Susana Beltrán.
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Susana Beltrán García

Sí. Miren, no hemos aceptado la enmienda porque justamente ustedes han pre-
sentado una enmienda que todavía es mucho más suave que una moción que pre-
sentaron ustedes en el Pleno del Parlamento y en donde, para cumplir con cada uno 
de los objetivos de la Agenda 2030 y, por tanto, también con el objetivo educación, 
ustedes se comprometían a elaborar un informe detallado, que tenía que estar pre-
sentado en el segundo trimestre de 2019 –es decir, el plazo ya ha vencido–, y que los 
respectivos consellers –por tanto, también el conseller de Educación–, en cada una 
de sus comparecencias, irían diciendo qué es lo que están haciendo para cumplir 
con el objetivo 4 de educación. Bueno, ni tenemos el informe detallado –lo hemos 
estado mirando esta mañana, y no existe– ni el conseller Bargalló ha hecho men-
ción siquiera al objetivo 4, a grandes rasgos, sobre lo que es la educación de calidad 
y sobre lo que está haciendo este Gobierno.

Además, ustedes se contradicen. O sea, por una parte, el diputado, el senyor 
Lluís Font, de Junts per Catalunya, está diciendo que le hace falta una reflexión mu-
cho más profunda, porque hay más de doscientas lenguas maternas en Cataluña y no 
entiende o no ve cómo eso puede quedar incorporado en la educación en Cataluña, 
y por otro lado usted dice que vivimos en un modelo de éxito plurilingüe, que es la 
escuela catalana. O sea, hablen entre ustedes antes para ver en qué quedamos.

Nosotros, le puedo decir que estuvimos examinando los proyectos lingüísticos 
de todas las escuelas de Cataluña –déjenme que lo diga muchas veces, porque fue 
una tarea durísima, en Navidades–, y todos llegamos a la misma conclusión. O sea, 
tenemos un sistema educativo monolingüe, pero es que además estamos recibiendo 
diferentes colectividades que hablan diferentes idiomas y nos dicen las dificultades 
que tienen, sobre todo en las primeras etapas educativas, para aprender cuando se 
habla un idioma que no conocen.

Entonces, lo único que estoy pidiendo, lo que mi grupo está pidiendo es qué está 
haciendo el Gobierno para facilitar el aprendizaje de cualquier materia, sobre todo 
en las primeras etapas educativas, para que todos los niños, en igualdad de condi-
ciones, tengan una educación de calidad. Y ustedes ni siquiera están por hacer un..., 
o sea, ni siquiera están por cumplir una moción que era mucho más detallada que lo 
que estoy pidiendo yo ahora.

Por eso no lo aceptamos.

El president

Moltes gràcies, senyora Beltrán. 
Passem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada per 9 vots a favor, corres-

ponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular; 12 vots en contra, corresponents al 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent.

I acabant aquest darrer punt... (Veus de fons.) Ah, perdó...

Sonia Sierra Infante

Senyor president...

El president

Sí, senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

...per dues qüestions d’ordre, si us plau...
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El president

Sí.

Sonia Sierra Infante

La primera és mostrar la meva queixa perquè el dossier d’aquesta comissió ens 
va arribar dilluns a les dotze del migdia. Nosaltres som una bona colla i hem pogut 
repartir bé la feina, però és molt evident que hi ha hagut diputats que no s’han po-
gut preparar aquesta comissió, i això empobreix el debat, perquè hem de sentir les 
posicions de tots els grups.

I la segona: jo demanaria una mica de respecte a aquesta institució. Hem sen-
tit expressions com «pixar fora de test» –això és un parlament, això no és un bar–, 
l’altre dia al Ple vam sentir que el senyor president deia «fotre». Jo demanaria que  
respectéssim la institució, que cadascú pot fer servir els registres col·loquials  
que vulgui, que per això existeixen, però no en seu parlamentària.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Les qüestions d’ordre intentaré portar-les més al 
dia, seguint els seus consells.

Moltíssimes gràcies.
Doncs, sense res més, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i onze minuts.
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